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Päätoimittajan Wappu luikaus
Mistä on Terminaalin päätoimittajan Wappu tehty?

Päätoimittajan Wappu luikaus
Mistä on Terminaalin päätoimittajan Wappu tehty?

Tässäpä hieman ajatuksen juoksua lehden taittajan
elämästä. Toimii parhaiten jos lukee tän silleen rikosdekkari
yksityisetsivän sisäinen monologi äänellä :D

Kävelen manuaalisesti erittäin väsyneenä kotiin illan
riennoista aamukahdeksalta ja oven avattuani riisun takkini,
joka jää lattialle makaamaan. Kengät putoavat seuraavilla
kahdella askeleella kun suunnistan suoraan sänkyyni, johon
päästän maskuliinisen miehekkään ja Daavidmaisen
veistoksellisen adoniksen kehoni rojahtamaan.

Nukun syvää häiritsemätöntä prinsessan unta puoli
viiteen asti, jolloin aistini palaavat tietoisuuteni syöksyessä
takaisin unen toiselta puolelta. En pue vaatteita päälleni
koska en riisunut niitä koskaan. Hylkään kaikki ajatukset
suihkussa käymisestä, kämpän siivouksesta tai muusta
kehittävästä ja keitän kahvit ja istun koneelle pelaamaan
Escape From Tarkovia seuraavaksi neljäksi tunniksi.

Tunnen jokaisen hetken selässäni sillä tuolini on jopa
Terminaalin mittapuulla täyttä paskaa. Sen selkänojana
toimii käsinoja jota modasin laittamalla tyynyn sen päälle.
Käsinojina toimii oikealla puolella hajonnut selkänoja ja
vasemmalla puolella ei mikään.

Jatkan taittamisprosessia tavoitteenani saada
Sperminaali valmiiksi. Rattoradion ohjelmisto on ainoa
rakastajani tänä yönä. Vaikka musiikki on metallia kuulen
korvissani noir jazzin ja tunnen sieraimissani ruskean viinan,
sikarin ja vanhoilta ihmisiltä haisevan toimiston. Tunnen
olevani kovaksikeitetty etsivä, joka lausuu monologia
mielessään, kun kirjoitan tätä, jo nyt kahtasataa sanaa
lähestyvää, saatetekstiä runolle.

Päässäni hurisee kun snapsien lamaannuttamat synapsit
yrittävät kaikkensa kkontetin luomiseksi ja luovan prosessin
läpikäymiseksi tässä Sisyphoksen urakassa, jota taittaminen
on.

Kuin aallot jotka iskeytyvät Oulunsalmen mustiin
kallioihin niin myös pirstaleiksi ajatustensa hyisen meren
syvyyksiin vähitellen, keinahdellen, hairahdellen, katoaa
deadline toisensa jälkeen.

Vaan yhtä urheasti, kuin aina nouseva aamunkajo,
paljastaa hän tällöin taistelutahtonsa, ja pelotta
kyvykkyytensä valjastaa kirjallisuuden koukeroiden,
niitten semantiikan erotiikan lävitse kurottaa.

He lukijansa sydämet salakavalasti varastavat.
Kukkaroon, kainaloon, taskuun mielensä tekotaiteelliseen
pankkiin.

Pimeydessä myöhään äestää luovuuttaan, tähdet vain
seuranaan, valo Hollihaan ja paskanhaju Heinäpäästä
kantautuu. Hymyyn kääntyy Terminaalitoimittajan suu
:)

-napalmi klo. 03:18 maanantaina 26.4.2021
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SisällysluetteloSisällysluettelo
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Erityiskiitokset jutuista
tälläkertaa lähtee Aleksille,
Santerille, Marielille ja
Markukselle. Imaskaapa vaikka
paskaa :DDD

Kiitokset
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Joensuulle!
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Sisällysluettelo s.4
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s.5
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Terveiset OYY:ltä s.7-8
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s.9

Terminaali testaa: miltä
tuntuu syödä pelkkää
mämmiä kaks päivää?
S.10-13
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Kerho ry s.14-16

Kuva-arvoitus s.18

Sex Willer s.18-19
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PJ:n wappuvinkitPJ:n wappuvinkit
Tervehdys!
Wappu se kolokuttaa jo ovella. WOOP WOOP ja kop kop.
Itsellä on nyt neljäs Wappu menossa, joten joitakin tipsejä on

tullut kerättyä matkan varrella. Kokemusta löytyy
myös monenlaisista wapuista. Onhan näitä ollut

etäwappua, syyswappua ja sitä
peruswappuakin. Mutta eiköhän sukelleta
meikäläisen pään sisälle ja katotaan
mitäs vinkkejä sieltä löytyypikään.

- Kannattaa juoda vettä
- Alkoholiakin saa juoda (erilaisia
alkoholeja: olut, siideri, lonkero, viini,
kuohuviini, viina)
- Munkit on hyviä kuten myös sima ja
Wappu boostaa niiden tuomaa
makuelämystä
- Välillä kannattaa nukkua, mutta ei
siellä lumihangessa tai ojassa
- Kannattaa käydä tutkimassa
mahdollisimman moni
wapputapahtuma
- Jos käy isompi vahinko, niin
hätäkeskuksen numero on 112
- Tänä wappuna hyvästä
internetyhteydestä ja web-
kamerasta on apua
- Linnanmaan Alkon aukioloajat:
ma-pe: 9-21, la: 9-18, su:
SULJETTU Luultavasti myös
1.5. kiinni

Tuossapa nuo tärkeimmät.
Toivottavasti vinkeistä on

jotakin hyötyä. Viettäkää hauska
Wappu ja kesä.

Moikka ja terkkuja OYY:stä!Moikka ja terkkuja OYY:stä!
Kevät alkaa jo piristää mielialaa ku kirjottelen näitä terveisiä
terassilla istuen ja nauttien auringon lämmöstä. Vuoden
etäilyn jälkeen tuntuu, että pikkuhiljaa alkaa löytyä
jonkinlaista rytmiä ja rutiinia tähän hommaan. Toivottavasti
teistä voi moni samaistua siihen vaikka taloudellisesti tekis
tiukkaa ja opintoihin ei löydy motivaatiota muuten ku pakon
edessä. Suosittelen kyl ettimään sellasia kursseja, jotka
kiinnostaa just sua, koska mua se on ainaki auttanu
opintojen kans :)

Jos opintoasioihin, tai mihin tahansa muuhunkaan asiaan,
tarvii apua, niin helpoiten sitä saa oman PROn tai killan
hallituksen lisäks ylioppilaskunnalta osotteesta help@oyy.fi
tai laittamalla meidän asiantuntĳoille viestii Whapissa tai
Telegramissa. Me ylioppilaskunnalla tehdään joka päivä töitä
sen eteen, että meillä korkeakouluopiskelĳoilla ois asiat
paremmin täällä Oulussa ja ihan valtakunnallisellaki tasolla.
Mun duunissa se konkretisoituu parhaiten asioista
viestimisenä, tiedottamisena ja yleisenä somepööpöilynä,
mistä tykkään ihan älyttömästi! Sen lisäks et pääsen
oppimaan uutta esim. videosisällöntuotannosta mä oon
tässä alkukevään aikana vastaillu opiskelĳoiden
yhteydenottoihin, jutskaillu Tuudon tyyppien kans kertoen
enemmän opiskelĳoiden preferensseistä, suunnitellu et mitä
kuvia julkastaan mihin ja millonkin ja tavannu teekkarikiltojen
hallituksia etänä. Lisäks oon ollu suunnittelemassa tiiviimpää
häirintäyhdyshenkilötoimintaa ja koulutuksia tästä aiheesta
etenki teekkarikillolle sekä niiden toimihenkilöille ja
hallituksille. Toisinsanoen, mut löytää todella usein läppärin
äärestä random asennosta kämpän lattialta, sängyltä tai
sohvalta. Samalla saatan myös näpräillä millon mitäki
sometiliä. Lipastolla muhun törmää usein juoksentelemassa
pitkin käytäviä tai Telluksesta opiskelua välttelemästä.



Sisällä istumisen vastapainoksi, nyt ku lumi ja jää alkaa olla
sulanu, nii kannustan teitä viettämään aikaa entistä
enemmän ulkona vaikka kaverin kanssa lenkkeillen (joko
fyysisesti tai silleen et juttelette kännykän välityksellä jollain
alustalla), pitäen pieniä piknikkejä tai kokeillen jotain uutta
lajia. Mä pääsin tutustumaan mulle uuteen ”ulkolajiin” viime
syksynä ku pelasin ekaa kertaa frisbeeriä. Sekin on
sallituissa rajoissa suoritettavaa hauskaa yhdessä
tekemistä, eli suosittelen kokeileen, mikäli ette oo vielä
päässy frisbee-kiekkoa nakkeleen tölkkejä päin!

Hei jos sulla on jotain terveisiä
OYYlle tai vaikka palautetta
(positiivista tai negatiivista),
nii oo ehottomasti
yhteyksissä. Nii ja mut saa
aina kutsuu lenkkiseuraks
tai vaikka frisbeer-kentälle.
Toivotaan, että syksystä
päästäisiin taas lipastolle ja
näkemään toisiamme
livenä erinäisissä
tilaisuuksissa ja
tapahtumissa!

Stay safe ja
toivottavasti
törmäillään,

- Tia
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Terminaali testaa: miltä tuntuu
syödä pelkkää mämmiä kaks
päivää?

Terminaali testaa: miltä tuntuu
syödä pelkkää mämmiä kaks
päivää?

Terveppä terve täältä toimituksen puolelta :D. Terminaalin
toimitus on aiemminkin harrastanut erilaisia ihmiskokeita, ja
nyt on aika toteuttaa yksi lisää :D. Päätin Juha Miedosta
inspiroituneena kokeilla, että miltä tuntuu syödä pelkkää
mämmiä parin päivän ajan.

Olen välillä miettinyt, että eikö tuollaisesta mämmin
syönnistä muka tule huono olo, mutta nyt on aika ottaa
asiasta selvää :D

Testiä varten kävin ostamassa kaupasta 4 700 gramman
pakettia mämmiä. Ostin lisäksi kuohukermaa, koska en viitsi
tuota ihan paljaaltaan syödä. Päätin toteuttaa testin niin, että
syön neljä puolen paketin kokoista annosta kumpanakin
päivänä.

1. annoksen jälkeen:

2. annoksen jälkeen:

1. annoksen jälkeen:

Maistuu vielä ihan hyvältä, joskin tällainen puolen paketin
annos on aika tuhti. Aamupala on päivän tärkein ateria, joten
ainakin sen tarve tulee täyteen :D

2. annoksen jälkeen:

Ei enää maita yhtä hyvin kuin ekalla kerralla, mutta menee
vielä ihan hyvin alas. Ainakaan toistaiseksi ei ole tullut
minkäänlaisia vatsanväänteitä tai muutakaan.
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3. annoksen jälkeen:

4. annoksen jälkeen:

5. annoksen jälkeen:

3. annoksen jälkeen:

Ei ole vieläkään tullut mitenkään huono olo, mutta tämä
syöminen alkaa käydä aika työlääksi. Tämä pitää nälän
poissa yllättävän hyvin. Se saattaa tosin johtua siitä ettei tee
mieli syödä, kun tietää että tarjolla on pelkkää mämmiä.

4. annoksen jälkeen:

Ensimmäinen päivä testiä on paketissa. Vähän hirvittää, että
pitää syödä vielä huomenna saman verran. Ei tee enää
yhtään mieli, mutta kun on tähän asti päästy niin pakko kai
jatkaa loppuun :D

5. annoksen jälkeen:

Uusi päivä uudet kujeet. Ei tästä vieläkään ole tullut huono
olo. Alkaa vain maistua vähitellen puulta. Paskalla piti kyllä
käydä kaksi kertaa nyt aamulla :D

6. annoksen jälkeen:

7. annoksen jälkeen:

8. annoksen jälkeen:

6. annoksen jälkeen:

Enää kaksi tämän jälkeen. Alkaa vaikuttaa siltä, ettei tässä
ole oikeastaan mitään mielenkiintoista. Lähinnä vain vituttaa
tuo syöminen.

7. annoksen jälkeen:

Eipä tässä enää ole juurikaan kommentoitavaa. Enää yks
tämän jälkeen :D

8. annoksen jälkeen:

Aika hirveältä tuo alkoi jo maistua, mutta onneksi ei tarvi
enää :D

Eipä tähän loppuun voi kovin paljoa sanoa. Onneksi enää ei
tarvi syödä mämmiä :DD. Eipä tässä testissä ollut loppujen
lopuksi mitään mielenkiintoista, ei tuosta tule edes
mitenkään huono olo. Lähinnä vain vitutti syödä tuota
mämmiä, koska sen syöminen on aika
työlästä ja parin ekan annoksen
jälkeen ei tehnyt enää yhtään mieli.
Annan arvosanaksi 2/5, ei ollut
mikään hauska kokemus mutta
kamalampaakin olisi voinut olla.
Kannattaa ehdottomasti kokeilla :D.
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FrisbeerFrisbeer
Kerhon toinen suosittu kesälaji on frisbeer. Peli on Oulussa
kehitetty kiekon heittämisen, kaljan juomisen ja mukavien
ihmisten kanssa seurustelun ainutlaatuinen sekoitus. AFK
järjestää kesällä frisbeer-joukkueliigan, yksilösarjan yhdessä
frisbeer-lajiliiton kanssa, sekä jo perinteeksimuodostuneen
frisbeermökiksi ristityn mökkireissun. Kauden lopuksi
järjestetään myös frisbeerkauden lopetustapahtuma DISCo.
Lisätietoa lajista löytyy osoitteesta frisbeer.win

Kuvassa toimintashotti frisbeer pelistä

Frisbeegolf

Tänä erinäisten virusten ja etäilyn kulta-aikana saattaa iskeä
tekemisen tai seuran puute. Ei kuitenkaan kannata hätäillä,
vaan tutustua yliopiston piirissä toimiviin harrastejärjestöihin,
jotka voivat tarjota kumpaakin! Tutustutaan nyt lähemmin
yhteen niistä eli Akateemiseen FrisbeeKerhoon
(lyhennettynä AFK). Akateeminen FrisbeeKerho tarjoaa
jäsenistölleen erilaisiin frisbeelajeihin liittyvää toimintaa
kuten turnauksia, kisoja, reissuja excursioita ja muuta
mukavaa.

Frisbeegolf
AFKin ensisĳainen toiminta liittyy frisbeegolfiin. Erityisesti
kesällä järjestetään viikkokisoja,
reissuja ulkopaikkakunnille ja
turnauksia. Talvisinkin on jonkin
verran ohjelmaa, esimerkiksi
vastikään järjestetty winter
challenge. Kerho järjestää myös
satunnaisesti kliniikoita
heittotekniikan hiomista varten.
Kerholla on myös oma
frisbeegolfkori, jota voi käyttää
esimerkiksi puttaustaitojen
hiomiseen yliopiston
pohjoispuolella kyykkäkentän
vieressä.

Järjestökatsaus:
Akateeminen
FrisbeeKerho ry

Järjestökatsaus:
Akateeminen
FrisbeeKerho ry



Muu toimintaMuu toiminta
AFKin toimintaan kuuluu myös yhteistyössä Disquitos ry:n
kanssa järjestetyt ultimatetapahtumat ja
kokeilumahdollisuudet. Kerhon vuosi päätetään aina tammi-
helmikuussa järjestettävään KiekkoKaalaan, jossa palkitaan
frisbeer- ja frisbeegolfsarjojen parhaat pelaajat, muistellaan
kulunutta vuotta, ja annetaan erityismainintoja niitä
ansainneille.

Kerhon jäsenyys on täysin ilmainen, eikä
sähköpostilistoillekkaan tule viestiä kuin muutaman kerran
vuodessa. Jäseneltä ei vaadita aiempaa osaamista
frisbeelajeista, vaan pelkkä kiinnostus frisbeelajeihin tai
uusiin ihmisiin tutustumiseen riittää. Jos kiinnostuit kerhon
toiminnasta, voit lähettää jäsenhakemuksen osoitteessa
afkry.fi tai kysellä lisätietoja kerhon hallitukselta sähköpostilla

osoitteesta hallitus@afkry.fi

Tässä ei lue mitäänTässä ei lue mitään

Tässä ei ole vesileimaaTässä ei ole vesileimaa

Onks tää se
Sperminaali?
Onks tää se
Sperminaali?

Mitä vittua nyt
oikeesti? Tää ei oo
enää fresh case

Mitä vittua nyt
oikeesti? Tää ei oo
enää fresh case
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>300kg Wappubetoni :DDD
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>300kg Wappubetoni :DDD

Onpas hyvää Wappua t
300kg Wappubetoni :DDD

Lukija palsta
Lukijoiden lähettämiä viestejä

Lukija palsta
Lukijoiden lähettämiä viestejä

iha ok, mut ootko kattonu simpsonit
sarjasta jakson himo läski homer :D
siinä esiintyy koko simpsonit perhe

eli myös bart simpsons homer poika
fanit saavat nauraa ja naurattaahan
se tietty myös vaikka homerin läski
kuteet ja muut :D
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Siis kelatkaa, lähes neljätuhatta mies-oletettua kattoo
tätä

Siis kelatkaa, lähes neljätuhatta mies-oletettua kattoo
tätä

Vaan rupattelua
Oletteko jo aivan kyllästyneitä yksin olemiseen ja
yksinäisyyteen? Ei kavereita, ei juttuseuraa, ei sosiaalisia
kontakteja. Ei hätää, olemme löytäneet Terminaalin
"""toimituksessa""" täydellisen ratkaisun tähän:
nimittäin Twitch-streamauspalvelun Just Chatting -osion.
Sieltä löydätte varmasti sopivaa juttuseuraa tylsiin ja
yksinäisiin päiviinne.

Vaan rupattelua
Oletteko jo aivan kyllästyneitä yksin olemiseen ja
yksinäisyyteen? Ei kavereita, ei juttuseuraa, ei sosiaalisia
kontakteja. Ei hätää, olemme löytäneet Terminaalin
"""toimituksessa""" täydellisen ratkaisun tähän:
nimittäin Twitch-streamauspalvelun Just Chatting -osion.
Sieltä löydätte varmasti sopivaa juttuseuraa tylsiin ja
yksinäisiin päiviinne.

Tutustuimme Twitchin tarjontaan ja kyllähän sieltä löytyi
hyvinkin monipuolista seuraa. Löytyy miehiä, naisia,
porealtaita ja treeniseuraa. Katsoimme kirjoittamishetkellä
sivuston top 3 mies- ja naisstreamereita. Ja huhhuh,
täytyypä kyllä sanoa, että on siellä sivulla laatukontenttia.

ProsPros

- Hyviä persoonallisuuksia

- Märkää

- Oppii venyttelemään ja treenaamaan

- Streamissa ei tarvitse olla ääniä, jotta pysyy kärryillä siitä
mitä tapahtuu

- AWOOGA humina humina

Aika vähän paljasta pintaa näkyy miehillä..Aika vähän paljasta pintaa näkyy miehillä..
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ConsCons

- Miehet ovat suurin osa Just Chatting streamaajista

- Turhaa puhetta 90% streameista

- Äiti ei tykkää, jos tietää mitä katsot

- Vararikko

Miehillä myös miehet focusissaMiehillä myös miehet focusissa

Terminaali testaa: yhteishaku

No terve terve taas jälleen. Yhteishaku oli ja meni tuossa
maaliskuussa ja Terminaalin terävistä terävin toimitus
päätti kokeilla että mitenkäs tuo yhteishaku nykyään
toimii.

Terminaali testaa: yhteishaku

No terve terve taas jälleen. Yhteishaku oli ja meni tuossa
maaliskuussa ja Terminaalin terävistä terävin toimitus
päätti kokeilla että mitenkäs tuo yhteishaku nykyään
toimii.

Hakulomake löytyi Googlesta kätevästi hakusanalla
yhteishaku. Perustietojen osalta hakemus on aika samaa
kauraa mitä ennenkin, en nyt sen takia jaksanut laittaa tähän
mitään screenshottia. Koko hakemuksen jännittävin kohta on
tietenkin hakutoiveiden valinta. Tästä voin kyllä heti heittää
miinus tuhat pistettä, koska tutkinto-ohjelmien hakeminen ei
toimi järkevästi. Hakukohteita saa Herran vuonna 2021 valita
6kpl mikä on kyllä huomattava pudotus siitä 9:stä mitä
allekirjoittanut on aikanaan saanut valita.

Panu :DDD
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Nykyään on myös hakujärjestyksellä väliä, hakupaikat on
pakko ränkätä ja on pakko ottaa vastaan se parhaiten
ränkätty opiskelupaikka. Toisin kuin silloin kun allekirjoittanut
haki ja sai vapaasti valita kaikista paikoista minne pääsi.
Loppuhakemus onkin taas peruskauraa,
ylioppilastodistuksen saavat nykyään sähköisesti niin ei pidä
siitäkään huolehtia.

Antaisin yhteishaulle arvosanaksi 4/5, oli ihan hauska
kokemus taas jälleen vaikken tosissaan hakenutkaan.
Lopuksi vielä toimituksen lottorivi yhteishakuun. Katsotaan
sitten myöhemmin tuliko päävoittoa.
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