


Pääkirjoitus
Jumankauta sehän on ajan hammasratas taas
pyörähtäny siihen malliin, että saamme fiilistellä
uuden vuoden ensimmäistä Terminaalia ja minä
tuoreena päätoimittajana saan luvan ja suuren
kunnian kirjoittaa pääkirjoituksen lehden
kakkossivulle. Jyskistä :D

Jaahas mitenkähän sitä muotoilis ton viimevuoden
pääkirjoituksen niin ettei ne kolme ihmistä, jotka
lukee tän tekstin huomaa, että se on täysin
kierrätetty.

Eiku nythän mä keksein! Jätän koko paskan
kirjottamatta niin säästyy aikaa, jonka voin käyttää
vaikka taskubiljardiin ja muuhun kivesten neppailuun
(kiltikseltä voi ostaa taskubiljardikortin, lisätietoja
sisäministeriltä tai Kikko Maasilalta).

Noh laitetaas tähän vaikka tälläne söpö tytön tyllerö
taustalle ja toivotaan ettei kukaan huomaa :)

-napalmi
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Moikkelis koikkelis ja hirmelihoi!

Tässä sitä nyt ollaan. Niin se vuosi
vaan taasen pääsi vaihtumaan
kuten myös hallitus. Hallituksessa
on paljon uusia ideoita ja intoa
riittää vaikka muille jakaa. Tämä on
varmasti loistavaakin loistavampi
voimavara tänä vuonna, kun tuo
covid-19 jyllää, enkä puhu siitä
baarista.
Harmittaahan se,
kun ei
lähitapahtumia voi
pitää. Erilaisia
etätapahtumia ollaan
kuitenkin hallituksen
kanssa pöhisty ja
suunniteltu, joten nouhätä
että tapahtumat katoaisivat

kokonaan! Toivottavasti
kuitenkin tilanne

syksyllä

paranee, niin päästään
rupattelemaan ihan kasvotusten
sekä valtaamaan tanssilattiat
vaikkapa koko killan voimin!
Klassiset koronavoivottelut
sikseen. Olen saanut korvanappiini
tietoa, että Tampereella olisi
sotaisaa menoa ja meininkiä 13.8.-
15.8. Eiköhän siis lähdetä

sotatantereelle

taistelemaan
urhein mielin ja
voittamaan

Titeenit
sotahuutojen
säestämänä.

Riina Annunen
Oulun Tietoteekkarit ry:n
Puheenjohtaja

Pj-palsta Banaaneista
anaani (Musa sapientum)
on banaanien (Musa)
sukuun kuuluva jalostettu
hyötykasvi. Sen hedelmä

on kasvitieteessä luokiteltu
marjaksi, ja tunnetaan yleensä
”tavallisena” banaanina. Se on
ruohokasvi, joka tuottaa satoa
seitsemäntenä vuonna
istutuksestaan. Banaanin
ulkomuoto muistuttaa kypsänä
keltaista, oletetusti miespuolisen
keskimääräisen konelaisen levossa
olevaa siitintä. Banaani on hyvä
kuidun, C-vitamiinin, kaliumin ja
mangaanin lähde. Banaanit ovat
radioaktiivisia, koska ne sisältävät
luonnossa esiintyvää
radioaktiivista kalium-40
isotooppia.

Banaani on myös maailman
suosituin hedelmä, mutta
banaanikasvin ongelmat
suvullisessa lisääntymisessä ovat
huolestuttaneet
banaaninviljelĳöiden tulevaisuutta.
Banaanin on jopa pelätty kuolevan
sukupuuttoon, jonka voisi ehkä

estää esimerkiksi
geenimanipulaation avulla.

Banaanien kuluttamiseen liittyy
yksi kysymys: kummasta päästä
banaani tulisi kuoria? Lähdin
selvittämään asiaa ensiksi eri
someista, mitkä ovat ihmisten
tottumukset kuoria banaani.
Kyselyssä kysyttiin kummasta
päästä kuorit banaanin, varresta
vai tylpästä päästä. Kyselyyn
vastasi yli 1000 ihmistä
keskimäärin 20-30 vuoden
ikäluokista. Tästä osasta pari
ihmistä ei kuorinut banaania
ollenkaan. Esimerkiksi Intiassa
ihmisillä on tapana syödä banaanit
kuorineen. Yksi nimeltä
mainitsematon kyselyyn vastannut
henkilö antaa banaanin apinalle,
minkä jälkeen hän syö apinan.
Lopuista kyselyyn vastanneista
793 kuorii banaanin varresta ja 231
tylpästä päästä.

B
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Kyselyn perusteella noin 80
prosenttia vastanneista kuorii
banaanin varresta. Paras tapa
kuoria banaani tieteen mukaan on
kuitenkin kuoria se tylpästä päästä.
Näin tekevät myös apinat.
Puristamalla hieman sormilla
tylpästä päästä on banaani todella
helppo kuoria, ja varresta voi pitää
kiinni, kun nauttii hitaasti
banaanista samalla katsoen edessä
olevaa ihmistä syvälle silmiin.

Mokkelis mois vaan kaikki, se ois
Dönttse ja Kippari tässä täältä
Skrodekillasta. Ostettiin tässä vähän
mainostilaa, jotta voidaan kertoa teillä
kevään isoimmasta tapahtumasta,
Maskiaisesta. Jos Maskiainen ei ole
ennestään tuttu, niin tässä teille pari
faktendaalista.
Maskiainen sai lähtönsä vuonna nakki
ja painokone, kun köyhät näyttelĳät
koristelivat teatterissa käyttämiään
maskeja ja möivät niitä sitten kadulla
saadakseen vähän leipää. Tää
perinne on sittemmin kadonnut kun
Hallitus keksi Kelan ja Sossun luukut
josta saa rahaa ilman suurempaa
vaivaa. Me, Skrodekilta,
kulttuurinkehtona ollaan sitten tuotu
tää perinne takaisin ja Maskiainen
on ollut meidän suurin
tapahtuma jo ysäriltä asti.
Maskiaisissa on ollut
perinteisesti kolme (3)
sarjaa: on miesten ja
naisten sarjat jossa
tehtävänä on koristella
perinteinen miesten ja
naisten
teatterimaski, toki
joukkueissa
olla
vapaasti
mitä
sukupuolia
haluaa.
Viimeinen ja
kuuluisin
sarja on sitten
fuksisarja, jossa

teidän killan fuksien tulee valmistaa ja
koristella oma maski, ei oo pakko olla
edes teatterimaski. Tässäkin
joukkueen sukupuoli on vapaa, mutta
joukkueeseen saa kuulua vaan
fukseja.
Koko iltahan huipentuu sitten
maskigaalaan Saalastinsalissa, jossa
arvioidaan joukkueiden tuotokset ja
palkitaan parhaat. Sisään pääsee
maskicombolla, jonka hinta on 10€.
200 ensimmäisellä haalarimerkki.
Nähdään siellä.

Thänks,
Dönttse & Kippari
Skrodekilta

Maskiainen
tulee taas!
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Aseksuaalieille:
Gandalf: Rauhalliset illat teekupposen ja paksun
loitsukirjan äärellä, syvälliset ja sivistyneet
keskustelut muutaman piipullisen jälkeen. Gandalf
olisi varmasti täydentävä kumppani rauhalliseen ja
yhteiseen kotielämään, sekä kyvykäs näyttämään
kelle tahansa velhouden salat.

Homomiehille:
Gimli: Kyseessä on siis kääpiö, joka
suurimman osan elämästään eli läheisissä
miesyhteisöissä kaivoksissa, eikä mennyt
ikinä elämänsä aikana naimisiin.
Nykyaikana on myös paljon puhetta
seurustelukumppanien pituudesta (tai sen
puutteesta), ja Gimli olisi varmasti aktiivinen
Short Kings -puolestapuhuja.

Lesbonaisille:
Éowyn: Pitää paikkaansa, että näemme sarjassa
Èowynin hairahtavan hetkeksi Aragornin pauloihin,
mutta siitä ei tarvitse liikaa pelästyä. Pienet
ihastumiset ja kokeilut eivät kumminkaan ihmisen
suuntautumista määritä. Ikoninen ”btw en oo mies”
-kohtaus varmasti vakuuttaa, että pinnan alta
löytyy sellaista itsenäisyyttä, ettei miehiä
siinä enää tarvita.

Bi/pan henkilöille:
Legolas: Ehkä se on luonnonläheisyys ja
älykkyys, tai ehkä se on vain androgyyni
hiustyyli. Jos olet kumminkin ensimmäistä kertaa
trilogiaa lukiessasi tai katsoessasi todennut, että
Legolas on lempi hahmosi, olet
todennäköisesti kaukana heterosta. Tai jos
tästä huolimatta todennut olevasi hetero, olet
todennäköisesti väärässä.

Lord Of The Rings
Ihanne kumppani
Kuka Lord of The Rings -hahmo
olisi juuri sinulle oikea
sukupuolesi ja seksuaalisen
suuntautumisesi pohjalta?
T. Kari Väänänen

Heteromiehille:
Arwen: Herkkä, huolehtiva ja naisellinen
haltĳakaunottaremme on varmasti ihailtava
kumppani. Hänen uskollisuutensa sarjan läpi
koskettaa varmasti useampaakin trilogian fania.
Sopii likimain täydellisesti romanttissävytteiseen
heteronormiin.

Heteronaisille:
Aragorn: Uskollinen, rohkea ja kyvykäs, sekä täyttää
teoillaan monet muutkin stereotyyppisen miehisyyden
ihanteet. On myös sarjassa rakastunut naispuoliseen
haltĳaan. Kaiken kaikkiaan unelmavävy kotiin
vietäväksi näytille

9
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Irkkistatistiikkaa
Syyslukukausi oli ja meni, ja sen aikana nähtiin irkissä monenmoista
säätämistä, paskapostausta ja leettailua. Selailin läpi logitiedostoja ja

kasasin pientä statistiikkaa niiden pohjalta, joten let’s jump right into this
ja eiköhän lähdetä käymään settejä läpi.

Joskus alkusyksyn tienoilla, pahimman fuksirysän aikoihin #otit.2020
kanavalle pesiytyi villejä italialaisia. Suurimmalle osalle opit antoivat

vasaraa hyvinkin nopeasti,

Meidän oma giuseppe antaa kenkää italian vieraille

mutta yksi jäi roikkumaan ja
toivottelemaan sitä vuorokauden

aikaa, joka milloinkin oli
menossa.

Niin kuin
eteläeurooppalaiselta
voi odottaa, kaveri oli
enemmän ilta- kuin
aamuvirkku

Kanavalla #otit.kiltahuone oli taas erilainen meininki. Nyt kun irkkinäyttö
ei ole toiminnassa ja kiltahuoneellakin käyminen on harvinaista herkkua,
kanavalla on tyydytty leettailemaan päivittäin enemmän tai vähemmän
klo 13:37 aikoihin.

Leettailĳat olivat yleensä ajallaan muutamaa sankaria lukuunottamatta.
Erityinen häpeämaininta menee syomasalle, joka huikeasta 45 leetistään
onnistui kehnon yrityksensä tai yrittämättömyytensä takia lähettämään
ajoissa vain 3.

Terveisiä syomasalle

Kunniamaininta taas menee kaWaii:lle, joka postasi ajallaan mehukkaat
19 leettiä 100% -tarkkuudella.

Erinäisillä puolityhjillä kanavilla ja pahimpien degeneraattien queryissä
nähtiin monenmoista ascii-taidetta (älkää laittako tällasta aktiivisille
kanaville).
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Myös meidän kaikkien lempisetä pintti jakoi juuri IrssiNotifierin
asentaneelle joensuulle siivun loputtomasta viisaudestaan.

Lisäksi näimme vilaukselta jo vuosia kituneella #oty -kanavalla erittäin
uhanalaisen lajin viimeisen edustajan.
Muistakaahan ihmiset irkata jatkossakin! Ei anneta koronan kuihduttaa
OTiTin
perinteistä irkkikulttuuria.

Hallitus_epähaastattelu
Oulun Tietoteekkarit ry:n hallitus on vaihtunut ja uusi hallitus on astunut virkaan
1.1.2021. Luonnollisestikin Terminaalin toimitus on suorittanut uudelle
hallitukselle kyselytunnin, joka on poikkeuksellisen maailmantilanteen takia
suoritettu sähköpostitse.
0. Nimi, IRC-nick, vuosikurssi ja toimenkuva
1. Miksi erehdyit hallitukseen?
2. Alkaako indeksointi nollasta vai ykkösestä?
3. Saako killan hallitus jotain aikaan toisin kuin Suomen hallitus?
4) Loppuuko korona?
5) Milloin lopetit liiman haistelun?
6) Paljonko otit painaa?
7) Jos sinun pitäisi sĳoittaa killan kaikki varallisuus, niin mihin sĳoittaisit sen ja
miksi?
8) Terveisesi äidille ja/tai killalle?

Kuvassa kuvattu miltä haastattelĳat näyttivät
haastatellessaan
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0) Ella Marjamaa, isolla, 2020 vsk aka
fuksi, soteministeri eli
tapahtumavastaava
1) Syomasa painosti.. Eivaa aattelin,
että hallituksen avulla pääsis edes
vähän mukaan yliopistoelämään
koronan keskellä sekä tutustuis
kaikkiin kivoihin tyyppeihin. Ja tottakai
halu vaikuttaa asioihin ja olla mukana
päätöksenteossa!
2) öää varmaan nollasta...(oon fuksi)
3) Saa ja paljonkin! Varsinki nyt
korona-aikana hallituksen toiminta voi
olla vähän näkymätöntä kansalaisille,
mutta kyllä me jotakin tehdään
kokoajan!
4) Ei lopu, mutta jossakin vaiheessa
tulevaisuudessa saadaan
hallintaan...toivottavasti
5) Sillonku UHU-liiman tuoksu

vaihdettiin huonoksi...
6) Enemmän kuin KONE
7) Varmaan vaa asp-tilille, ettei tarvisi
kauaa enää pistää montaa sataa joka
kuukausi toisen ihmisen pussii...
8)Killalle terkkuja: Tulkaa rohkeesti
antamaan ideoita etätapahtumista
tms., joiden avulla voidaan tehdä
teidän epäopiskelusta ja arjesta
vähemmän tylsää ja masentavaa!
Äidille: Oon vieläki katkera mun Alias
tappiosta...

0) Nimi, IRC-nick, vuosikurssi ja
toimenkuva
- Sara Jokitalo, munalla, 2020,
ulkoministeri
1) Miksi erehdyit hallitukseen?
- no en nyt sano että erehdyin, kuulin
että on hyviä hommia nii päätin lähtä
mukaa
2) Alkaako indeksointi nollasta vai
ykkösestä?
- riippuu kontekstista
3) Saako killan hallitus jotain aikaan
toisin kuin Suomen hallitus?
- tottakai saa
4) Loppuuko korona?
- ehkä joskus

5) Milloin lopetit liiman haistelun?
- öö, oisko se pitäny alottaakki?
6) Paljonko otit painaa?
- ihan liikaa
7) Jos sinun pitäisi sĳoittaa killan
kaikki varallisuus, niin mihin sĳoittaisit
sen ja miksi?
- iha hyvä kysymys, mut kysyppä joku
toinen
8) Terveisesi äidille ja/tai killalle?
- Ootte kaikki huippu tyyppejä!

0) Janette Schönberg ”onassis”,
2020, perhe- ja peruspalveluministeri
1) Erehdyin halitukseen aika ex
tempore. Kaverini houkutteli mut
toiseksi tapahtumavastaavaksi
vaalikokousiltana n.klo 23, enkä edes
ollut valkossa. Ihan mukavaahan tää
on ollu :D
2) Siitä tais olla puhetta ohjelmoinnin
alkeissa ja vastaan nollasta. Siks
varmaan tää haastattelukin alkaa
nollasta :D
3) Kyllähän me jotain ollaan saatu
aikaan. Ainakin etätapahtumia ja
fukseille haalarit...
4) No just nyt tuntuu siltä, että ei.
Jospa saatais pian rokotukset ja
korona saatais kuriin..

5) ööö kuka sitä haluaa haistella???
6) Ai paljonko OTiT painaa?? Tarkkaa
lukua en ossaa sanoa, mutta
veikkaan että aika paljon XD
7) Ostaisin killalle mökin Lapista,
koska mökkeilu on mukavaa!!
8) Kyllä me selvitään tästä korona-
ajasta ja palataan vielä normaaliin
takas <3

Janette

Ella

Sara

0) Juho Bruun, joensuu, 2019,
Sisäministeri
1) Erehdyin toista kertaa hallitukseen,
koska oli taas hyviä hommia tarjolla
2) Mikä kyssäri tää on? Nollasta
tietenki
3) Ei
4) Ei
5) Ei
6) Paljon. Tietoteekkareiden
massiivinen aivokapasiteetti painaa
tietty.
7) Dogecoiniin. Killan varallisuus
tuplaantuisi seuraavan vuoden
sisään. #DogeToTheMoon
8) Halauksia äidille ja kiltalaisille

Juho

14 15



0) Lasse Rapo, betoni, 1. vuosikurssi,
sihteeri
1) Koska OTiT on paras ja pöytäkirjat
2) Vissiin nollasta mutta voi se alkaa
ykkösestäkin, riippuu kastikkeesta
3) Ehdottomasti kyllä ja juu
4) Kaikki loppuu aikanaan, pitäkää
tanko liukkaana ja lippu korkeella jos
ei omat riitä
5) Liimaa ei ole haisteltu eikä tulla
haistelemaan
6) Tuhatkymmentä loputtomiin
7) 1. Tekisin oman altcoinin (OTiTcoin)
2. Sĳoittaisin kaiken killan
varallisuuden siihen 3.
Laittaisin Elonille snäppiä 4. ??? 5.
Stonks

8) Terveisiä naapurin Peralle, kaikille
kiltalaisille, Joonalle ja mutsille

Lasse

0) Riina Annunen, pirtuloe, 4. vuosi
menossa, puheenjohtaja
1) Koska hallitushommat on kivoja.
2) Indeksointi alkaa nollasta paitti jos
käyttää hasua mätläbbiä.
3) Killan hallitus varmasti saa jotakin
aikaan. Toivottavasti hyvää mieltä.
4) Jos kaupastakin voi loppua korona,
niin eiköhän se muualtakin voi.
5) Varmaan ala-asteella. Mutta se
mustikkaliimapuikko tuoksu
muistaakseni hyvältä. En silti
henkilökohtaisesti suosittele liiman
haistelua ":D"
6) OTiT painaa himopaljon!
7) Paha kysymys. Kryptovaluutat on
kuulemma hoteinta hottia niin ehkä
niihin.
8) Kiltalaisille jaksamista näinä

korona-aikoina!

Mariel

SanteriRiina

0) Mariel, kokkeli, toinen, rahis
1) kuvittelin et se olis taas hauskaa
muttei se ikinä ollukkaa
2) kolmosesta
3) emmätiiä, mä vaa maksan laskuja
4) joo, huomenna
5) 5min sitten, alotan kohta uuen
satsin
6) 2,97 kg
7) varmaan ostaisin reilu 465 kpl jätti
snorlax plushieita kun ne on söpöjä
8) äitille terkkuja että moi

0. Santeri Hyvärinen, 2. vuosikurssi,
työvoimaministeri
1. Hyviä hommia™
2. No sehän riippuu mistä kulmasta
tätä tarkastellaan jos käytetään lua:a
niin ykkösestä ja se taitaa olla
viimeisin kieli mitä oon kirjottanu niin
otetaan se.
3.Aikaan saaminen on erittäin
subjektiivinen ajatus, kävin tänään
kaupassa joten sain aikaan kaupassa
käymisen ja olen hallituksen jäsen,
joten vedetään mutkat suoriksi ja
sanotaan että joo.
4. Huhu kertoo, että korona loppuu
1.5. ja wappu tulee, mutta totuus on
se että meidän pitää odottaa ainakin
2.5. asti.
5. en kyllä tiedä miltä tämä mainittu lii-
man haisee, joten oletettavasti kyllä

lopetin joskus.
6. Viime vuonna painettiin ~30
terminaalia per painos ja painoksia
tuli 4 kpl joten OTiT painaa noin 120.
7. Jos minulle annettaisiin kaikki killan
varallisuus sĳoittaisin sen kiltalaisille
tärkeisiin asioihin kuten pepsi maxin
saamiseen kiltahuoneelle (ps. ei
maksettu mainos)
8. Terkkuja haluan antaa fukseille,
voimia tänä etäaikana ja pitäkää
huolta kaverista, hyvä tapa yhteyksien
ylläpitoon on opiskella yhdessä
esimerkiksi discordin ja zoomin
välityksellä.
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Rainer

Aleksi

Verneri
0) Rainer Laaksonen, Kal3vi, 2016,
Kulttuuriministeri ja
varapuheenjohtaja.
1) Hyviä hommia vielä ku kerkiää.
2) Nollasta.
3) En tiä mitä Suomen hallitus muka
niin pahasti tekemättä on jättäny
mutta tottakai me saajaa.
4) Eiköhän se joskus. Sillä välin
kantsii koittaa löytää positiivisia juttuja
joka päivä vs vain haaveilla
tulevaisuudesta, se on itestä paljon
kiinni miten sitä tästä selviää vaikka
raskasta se onkin.
5) En oo mahtanu sitä paljoo haistella
mutta maistelu jäi ala-asteen
puolivälissä.
6) Just nii palĳo ku sen kiltalaiset +

titeeni kirves, onneks kaikki auttaa
kantamises :).
7) Dogecoin ja Waymo, 50/50.
8) Kissakuvat tuo kovasti iloa päivään
:P.

0) Aleksi Tuovinen, pintti, 19,
Opetusministeri
1) Mut äänestettiin tänne.
2) Ykkösestä normaali-ihmisillä,
onneks ei olla normaali-ihmisiä.
3) Mitäpä lottoat.
4) Ei.
5) En oo vielä lopettanu.
6) Liikaa.
7) Bitcoiniin ja dogecoiniin koska Elon
kantaa meidät kuuhun!
8) Kiitos äiti kun synnytit mut, mää
tuun käymään jossain vaiheessa.

0) Verneri Pudas, napalmi, 2020,
tupapillu propagandaministeri
1) Olen pikku pojasta asti aina
haaveillut pääseväni OTiTin
hallituksen propagandaministeriksi!
Orastavat alkoholiongelmat, Gentoon
asentaminen ja töitten vältteleminen
ovat olleet minulle erittäin kiehtovia
aiheita siis jo nuoresta lähtien.
2) Ykkösestähän se alkaa. Toisaalta
sen vois alottaa myös nollasta jos
tykkää olla väärässä.
3) Killan hallitus saa aikaan vaikka ja
mitä! Esimerkiksi:
4) 1.7 Pelin päättyminen
Peli päättyy, kun jompikumpi
pelaajista on saanut lyötyä kaikki
nappulansa pussiin. Toisella
pelaajalla on kuitenkin tasoittava
lyöntivuoro, jos hän on käyttänyt
yhden lyöntivuoron vähemmän. Peli ei
kuitenkaan pääty viimeisen nappulan
pussittuessa, jos lopettava pelaaja on
aiemmin tai viimeisellä lyönnillään
lyönyt vastapelaajalleen mummon,
eikä ole poistanut sitä ennen
viimeisen nappulan pussitusta. Tällöin
viimeksi pussitettu nappula nostetaan
pöydälle vastaavasti kuin molon
pussituksen yhteydessä (ks. kohta 1.9
Virheet). Mikäli pelaaja, joka aloitti
pelin, lyö samalla lyönnillä sekä
viimeisen oman että viimeisen
vastapelaajan nappulan pussiin,
vastapelaaja voittaa. Jos pelin aloitti
vastapelaaja, seuraa uusinta. Jos
pelaajalla on tasoitusoikeus ja hän lyö
oman nappulansa (ei viimeisen) ja
vastustajan viimeisen nappulan
pussiin, pelaaja saa jatkaa. Jos
pelaajalla ei ole tasoitusoikeutta näin
tapahtuessa, tuomitaan pelaaja
hävinneeksi. Jos tasoittava pelaaja

onnistuu lyömään kaikki nappulansa
pussiin, seuraa uusinta. (ks. kohta 1.8
uusinta).
5) Ite oon impannut yhteensä
varmaan kymmeniä tunteja ja oon
100% kunnossa vaikka oon impaanut
varmaan 100 tuntiakin impannut
6) Oletan että tässä kysymyksessä on
kirjoitusvirhe ja että tässä pitäs lukea
"Paljonko OTiT panee?". Ja vastaus
tähän on että ehkä joku OTiTlainen
joskus on harjoittanut kyseistä
toimintaa muttei voida sanoa
varmuudella juuta eikä jaata.
Tutkimus jatkuu...
7) Nostaisin käteiseksi ja sĳoittaisin
kirstuun, jossa on kannessa salpa ja
lukonpaikka ja lukonpaikassa on
Abloyn munalukko. Eipähäm pääse
pitkäkyntiset,,, veren imĳät apajille,,,
näim om jämpti,,, hrrmph
8) Äitimuorille haluaisin sanoa, että
jos jostain olet saanut tämän lehden
käteesi niin kannattaa ehkä lopettaa
lukeminen tähän. Ja kiltalaisille
haluaisin sanoa, että jos jostain olet
saanut tämän lehden käteesi niin
kannattaa ehkä lopettaa lukeminen
tähän.
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Miten tehdään
terminaali juttu

Vaihe 1.

Jutun tekemisessä on erittäin tärkeätä, että on hyvä idea. Tämän vuoksi
suosittelenkin, että käytätte hyvin aikaa jutun suunnitteluun.

Vaihe 2.

On tärkeätä, että ajatusta hiotaan hartaasti, toivottavasti tässä vaiheessa
päätoimittaja on antanut jo deadlinen mihin mennessä juttu tulee
toimittaa. Jokaisella toimittajalla on oma tapa hioa juttua paremmaksi.
Itse vietin luovaa aikaa toteuttamalla itseäni minecraftissa

Hei arvon terminaalin lukijat oletteko koskaan
miettineet miten terminaali juttuja toimitetaan?
En minäkään, mutta kerronpahan teille
kuitenkin.

Vaihe 3.

Aihetta on hiottu pitkään ja hartaasti, joten nyt on aika miettiä miten jutun
toteuttaisi tähänkin vaiheeseen on hyvä käyttää hyvin aikaa,
“””toimitus””” kuitenkin arvostaa lukĳoitaan ja haluaa taata ainoastaan
parhaan lukukokemuksen lukĳoille. Tässäkin itse kullakin toimittajalla on
oma tapa miettiä toteutusta. Itse vietin aikaa modatun minecraftin parissa

Vaihe 4.

Tämän rankan miettimistyön jälkeen huomaatkin, että dedis meni jo ja
tarvitset syyn miksi olet myöhässä. Onneksi kalenteria katsoessa
huomaatkin, että sadomason tentti oli tulossa sopivasti ja luonnollisesti
ymmärtäväinen päätoimittaja myönsikin lisäaikaa tällä verukkeella.
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Vaihe 5.

Nyt kun on lisäaikaa kirjoitat nopeasti jutun kasaan ja palautat sen.
Toivottavasti päätoimittaja hyväksyy sen.

Tässä oli hieman terminaalin toimittamisesta. Toivottavasti tämä valaisi
kuinka paljon ajatustatyötä tarvitaan terminaalin toimittamiseen.

Terveisin
syomasa

Kuvassa päätoimittajan toimittamasilme

Aika
Kalenteri
Perusperiaatteista jo muinaiset tietoteekkarit pääsivät yksimielisyyteen. Yksi
kierros auringon ympäri on vuosi. Kuun kierros Maan ympäri on kuukausi ja
Maan pyörähdys on päivä. Selkeää ja helppoa, kunnes huomataan että kuun
kierrot eivät jakaudukkaan ihan tasan päivien suhteen, eikä kierros Auringon
ympärikään mene ihan tasan päivien suhteen. Eli taas sen sĳaan että oltaisiin
kivoja ja selkeitä inttejä päästy käyttämään joudutaan turhautumaan typerien ja
epäselvien floatien kanssa.
Sitten päästään näiden isompien muuttujien alustusvaiheeseen. Mikäs näillä
nyt on se default-arvo?
Nykyinen vuosiluku riippuu pitkälti uskonnollisista ja muista kulttuurillisista
epäselvyyksistä. Esimerkiksi Thaimaassa meneillään on vuosi 2564 (olettaen
että tämä Terminaali julkaistaan 2021 paikallista aikaa).

Myös kuukausĳärjestelmää on muokattu useaan otteeseen, esimerkiksi
ranskalaiset kehittivät 1700-luvun lopussa kalenterin jossa vuodessa 12
kuukautta, joissa jokaisessa oli 30 päivää. Ylimääräiset 5 tai 6 päivää lisättiin
vuoden loppuun vapaapäivinä. Viikot tosin olivat 10 päivän mittaisia, joten
lepopäivät olivat hieman harvemmin. Melkoista säätämistä tämäkin. Johtuiko
sitten tiistaianimeaamupuurojen harvenemisesta että tiedemiehet jotka tätä
ajoivat tuppasivat menettämään päänsä? Mene ja tiedä. https://fi.wikipedia.org/
wiki/Vallankumouskalenteri
Jos anglosaksisilla kielillä kirjoitettuja kalentereita vilkaisee, niin huomaa
nopeasti että kuukausien nimetkin on loppuneet kesken. Oct-, nov- ja dec-
alkuiset kuukaudet kun sattuvat vain kantamaan kuukauden numeroa
mukanaan. Ennen kuin ehditään isommin asialle naureskella niin
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Suomessahan keskelle viikkoa on pitänyt tyrkätä yksi päivä, jonka nimi nyt
sattuu johtumaan siitä että se on keskellä viikkoa.
Kaikesta huolimatta näillä taidetaan mennä jatkossakin, koodi on aika
epäselvää mutta jokseenkin hyvin dokumentoitua kuitenkin. Välillä sattuu
sentään onnellisiakin hetkiä. Jopa Niilo22 näyttäisi peukkua helmeilevälle
helmikuulle 2021, sillä kaikki 28 päivää oli jaettu tasan neljälle viikolle, alkaen
1.2. maanantaista. Viis kautta viis.

Kello
Ajan lyhyempiä yksiköitä mitataan tunneissa, minuuteissa, sekunneissa ja
erilaisissa sekunnin osissa, joista mielenterveyden kannalta hyväksyttävin
lienee millisekunti. Se sattuu olemaan helposti muutettavissa sekunneiksi.
Kumma kyllä edes jenkit eivät juuri poikkeavia mittayksiköitä tässä suhteessa
käytä.
Aiemmin mainittu vallankumouskalenterin systeemi tosin haluttiin laajentaa
myös kelloon, jolloin vuorokaudessa olisi ollut 10 tuntia, joissa 100 minuuttia ja
niissä 100 sekuntia. Ihan hyvä mutta miksei kerroin ollut 1000? Näen heti
miksei tämä saanut tuulta alleen.
Aurinkokellon kanssa ajan mittaaminen ja esittäminen onnistui reaaliajassa,
siinä tosin kehittäjä ei ollut miettinyt minkäänlaista dark mode -tilaa, jota kaikki
nörtit aina softiinsa haluavat. Paha paha. Osittain ongelmana oli myös liian
hyvä tarkkuus, koska kello käytti reaaliaikaista sĳaintia. Edes privacy
settingeistä ei sitä saanut pois käytöstä.

Mitä hyötyä ajan mittaamisesta sitten on?
Järjestelmän avulla voidaan sopia ajankohtia vaikkapa tapahtumille.
Esimerkiksi kertomalla, että Vauhtĳuoksu järjestetään 6.5. – 9.5.2021, viestin
vastaanottaneet henkilöt osaavat varautua ja ehkä merkitä tämän ajan
kalenteriinsa.
Näitä yksiköitä voidaan käyttää mittaamaan esimerkiksi Vauhtĳuoksussa
suoritusten pituutta. Vauhtĳuoksemisen eli fingliksiksi speedrunaamisen ideana
on yleensä pelata peli läpi mahdollisimman lyhyessä ajassa. Toisinaan tämä
”lyhyt aika” voi olla hyvinkin lyhyt, tai hyvinkin pitkä.

Yleisin kategoria on Any%, jossa tavoitteena on keinoja kaihtamatta kontrollien
saamisesta edetä lopputeksteihin. Toinen yleinen kategoria on 100%, jossa
taas kerätään kaikki mahdollinen keräämisen arvoinen pelistä. Näiden lisäksi
pelistä riippuen erilaisia kategorioita on valtavia määriä. Usein rajoitetaan
sallittua pelin rikkomisen määrää.
Samoja periaatteita voidaan käyttää myös muihin lajeihin kuin videopeleihin.
Koronan osalta any% kategoriassa johdossa taitaa edelleen olla USA. Myös
opiskelemisen vauhtĳuoksemista on harrastettu varsinkin näin korona-aikaan.
Noppien kohdalla tosin on erilaisia kategorioita, kuten vauhtĳuoksuissa
yleensäkin. Any% tavoitteena on yleensä niin kutsuttu tolppa. Tällöin
konversiokerrointa (lähtökohtaisesti 0,037op/h) pyritään suurentamaan ajan
säästämiseksi. Noppien kohdalla vauhtĳuokseminen tosin valitettavan usein
muuttuu juosten kusemiseksi deadlinen lähestyessä. Huomautan kuitenkin että
noppien hankkimisessa Glitchless-kategoria on suositeltavin.
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Erityis kiitos jutusta Aleksille
<3 tapan sut (minecraftissa)

Hyvää Wapun odotusta kaikille
lukijoille toivottaa Terminaalin

”””toimitus”””




