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Pääkirjoitus
Tervehdys vain kaikille Teille ahkerille ja vannoutuneille lukijoillemme
näin päätoimittajankin puolesta. Uusi vuosi on taas avautunut
edessämme, eikä tällaista mahdollisuutta kannata heittää hukkaan!
Tämä on ainut kerta elämässäsi kun voit viettää vuoden 2004 alkua!
Joten hyvä neuvo Sinulle: “Anna kaikkesi, ja ota kaikki irti!”
Nyt nähtäväksi jää, että onko tämäkin Terminaali pahennusta ja
keskustelua herättävä, vai olemmeko jo antaneet periksi poikkiteloin
tiellemme asettuville miliisijoukoille. Vetoankin näin kaikkiin: Jos
Terminaalista puuttuu mielestäsi se “jokin,” niin Sinun tehtäväsi on
hoitaa, että asia tulee viimeistään seuraavaan Terminaaliin.
Terminaalin sisällön puolustuksena voi aina tukeutua suureen ja
mahtavaan keisari Tiberiukseen, joka aikoinaan sanoi: “Vapaassa
valtiossa tulisi olla sanan- ja mielipiteenvapaus!” Niin se vain on.
Toni Frogell
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PJ:n Palsta
Taas on uusi hallitus astunut johtamaan
jalon kiltamme toimintaa ja luomaan
valoisampaa tulevaisuutta. Vuosi tulee
olemaan mielenkiintoinen ja haastava,
sillä killan hallituksen tavoitteena on
pitää vanhat tavat kunniassa ja samalla
luoda uutta aktiviteettia Teille, arvon
kiltalaiset. Vuoden vaihteessa toteutetulla
kiltahuoneen
modifioinnilla
pyrittiin
saamaan kiltahuoneestamme viihtyisämpi
ja tilavampi, missä onnistuttiin kiitettävästi.
Mutta pohditaanpa hieman killan toimintaa
ja sen tulevaisuutta. Valitettavasti yleisenä
trendinä koko yliopistossa on ollut se,
että ihmisiä on ollut yhä vaikeampi saada
houkuteltua mukaan kiltatoimintaan.
Pidemmällä aikavälillä katsottuna, tämä
voi aiheuttaa killalle suuria ongelmia.
Ajatelkaapa meitäkin ilman kiltaa ja
kiltahuonetta? Millaista opiskelu meillä olisi?
Ei olisi sitsejä, bileitä, urheilutapahtumia,
biljardipöytiä
eikä
televisioita.
Ette
tuntisi muita opiskelijoita niin hyvin eikä
yhteistoimintaa
juurikaan
olisi.
Koko
hommasta putoaisi pohja pois. Toivottavasti
näin ei pääse koskaan käymään, mutta
kaikkihan on kiinni juurikin Teistä ja
tulevista opiskelijoista. Kun uudet fuksit
saapuvat
jälleen
syksyllä,
on
heitä
motivoitava
mukaan
toimintaan
yhä
enemmän ja enemmän. Moni jää toiminnan
ulkopuolelle, koska ei uskalla tulla mukaan
porukkaan tai ei yksinkertaisesti tiedä
toiminnasta mitään. Keille lankeaa vastuu?
Hallitukselle, pienryhmäohjaajille ja myös
muille kiltalaisille. Vastuu tulevaisuudesta
on meillä.

kokoukset ovat hyviä paikkoja
mutta kaikkein paras keino
ennakkoon yhteyttä johonkin
jäseneen, että asiaa ehditään
ennen kokousta.

vaikuttaa,
on ottaa
hallituksen
valmistella

Vaan eipä murehdita liikoja! Mustan
klaanin äijjät ei antaudu vaan jatkavat
toimintaansa.

Killan toimintaa tulisi kehittää jatkossa yhä
enemmän ja enemmän kaiken kattavaksi.
Vanhoilla eväillä ei pitkälle enää nykyään
pötkitä. Toimintaa koskevissa asioissa
toivonkin, että hyviä ideoita tuodaan
julki rohkeasti. Tähän päivään mennessä
mm. laskettelumatka, Megazone-turnaus,
SymbianOS-koulutuspäivä, Hall of fametaulu jne. ovat päätyneet jo päätöksiksi
killan hallituksen kokouksissa. Hallituksen

Keväästä tulee mielenkiintoinen joka kantilta
katsottuna. Paljon opiskelua ja työtä, mutta
kaiken raatamisen palkintona näkyykin
pian jo meikäläisten taivas, Wappu! Eli
jaksakaahan raataa, sillä eihän tämä ole
kuin elämänne parasta aikaa!!
Lasse
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Hallitus esittäytyy
Vuodelle 2004 valittiin jälleen uusi hallitus, meillähän on putki päällä. Kaikki kiltalaiset eivät kuitenkaan valittuja ehdokkaita vielä tunne tarpeeksi hyvin, joten Terminaali
tarjoaa teille yksinoikeudella killan hallituksen esittelyn. Nauttikaattemmen.

Kysymykset:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nimi/nimet ja titteli?
Vuosikurssi ja aikaisemmat kiltanakit?
Mistä olet ja hä?
Mitä tekisit sukkapuikolla ja tervapurkilla?
Paljonko kello on?
Lempisananlaskusi? Mitä ihmettä se tarkoittaa?
Paras onnistumisesi?
Neuvosi viisaammalle?
Jatka: Lupaan ja vannon, että tänä vuonna minä...

Bonuskysymys:

10. Jos tämä olisi kysymys, niin mikä olisi vastaus?

1. Lasse Määttä, OTiT:n puheenjohtaja
2. vuosikurschi on 4. .. viime vuoden sosiaalittomuus ja
juoppo eikäkö sosiaali- ja terveysministeri.
3. Kajaanista.. joku väitti että perseestä mutta kuitenkin
kannaksen toiselta puolelta.. ja HÄ vittu vaan itelles!!
4. Mietippä sitä.. Eiköhän se Teppo joutuisi uhriksi
jotenkin taas tänä vuonnakin!!
5. Osta itelles kello niin ei tartte sitä multa tulla
kysymään.. god damn you!! ;)
6. “Elä syö keltaista lunta, ettei nouse kusi päähän”
no se tarkoittaa juurikin sitä itteensä
7. Isä ja äiti voisi olla asiasta eri mieltä, mutta kohdusta
ulos tuleminen oli kova suoritus ;)
8. Elä kuuntele tyhmempiäsi
9. ...en kanna enää yhtään kaljakoria.. enkä käy
tukussa.. enkä...
10. Helvetin tyhmä kysymys!!
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1. Toni “Rokeli” Frogell, tiedotusministeri ja vpj
2. III. ja 2 vuotta PC-vastaavana.
3. Syvältä ja kauniisti.
4. MacGyverit, tottakai. The world will be saved!
5. Ei, et saa! Tää on mun... Mine! Mai preessssös.
6. “Parempi tehdä töitä yksi päivä, kuin kaksi päivää.”
Eli: Älä ryhdy isoihin projekteihin kun ne vie vaan aikaa.
7. Sain papupurkin auki märällä purkinavaajalla melkein
pilkkopimeässä lähes silmät kiinni, pistäkää paremmaksi.
8. Search your inner self and become one with your spirit.
That is the way for a true and humble being to achieve
enlightenment and find all the answers one requires. Your
actions must come from within. Eli: sisimmältä hyllyltä
löydät sen viinapullon ja pääset todella nöyrästi
kertaamaan päivän tapahtumia. Kun tajuat mitä olet
tehnyt, niin kannattaa oksentaa.
9. ...en tee mitään lupauksia mitä en aio pitää. Löööysä.
10. Jos tämä olisi vastaus, niin sitä et olisi odottanut.

1. Juha “Juissi” Tiensyrjä, rahastonhoitaja
2. II, v. 2003 tiedotusministeri ja operaattori, kiltanakki
on siis pitkä.
3. No Oulustahan mää! Ookkonääpöljä vai muutevvaan
tyhymä?
4. Taidetta - todella rumaa taidetta
5. Aina liian paljon, muttei koskaan riittävästi
6. “Aamu on iltaa viisaampi”, ja sehän tarkoittaa vain sitä,
että aamulla kuulee kavereilta aina kaiken sen, minkä
illan aikana juhliessa oli jo ehtinyt unohtaa ja jota ei
missään nimessä olisi halunnut muistaa.
7. Pääsin PT1:n läpi ensimmäisellä yrittämällä
8. Älä ole niin viisas, tule tänne meidän tyhmempien
tasolle niin mekin ymmärrämme sinua
9. ...saan vielä neljä opintoviikkoa ja Wappuna vedän
viikon rännin.
10. Jos kysymys olisi kysymys, sen vastaus olisi tämä
eikä mikään mahti tässä maailmassa voisi tätä
universaalia totuutta muuttaa suuntaan tai toiseen.
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1. Laura Kemppainen. Nimiä on kertynyt
monenlaisia vuosien varrella. Muutamia
julkaisukelpoisia: Laura, Late, Lare, Lateksi, Lalli,
Loora. Titteli sihteeri.
2. Koitan selvitä toivottavasti viimeisestä fuksivuodestani,
joten aikaisempia nakkeja ei vielä ole.
3. Karkasin piiriltä. Eikö sitä muka huomaa? Tä?
4. Naamioisin sammuneen kaverin tuntosarvelliseksi
neekeriksi.
5. Illalla.
6. “Yrittänyttä ei laiteta.” Siis ei saa olla liian heleeppo ;P
7. Olen onnistunu pitämään hirveesti hauskaa :D
8. Tyhmällä on kivempaa!
9. ... yritän kasvaa sihteerin rooliini...
10. Kylläpä vaan otti kovile!
1. Laura “Luru” Hulkko, työvoimaministeri eli
fuksivastaava
2. Tupsufuksi ja vuoden 2003 hallituksen sihteeri
3. Päässäni pidän pipua, juon maitua ja syön juustua.
Mietippä sitä sitten...
4. Tunkisin sukkapuikot Rokelin silmiin ja juottaisin tervat
sille! :)
5. Vähän enemmän kuin eilen tähän aikaan
6. “Parempi katsoa katua, kuin kaatua ja katua, ettei
katsonut katua.”
7. Olla olematta aina naamat! :)
8. Hanki elämä.
9. ...eikäkö fuksit kuolee Wappuna!!!
10. Jos tämä olisi kysymys niin jättäisin vastaamatta
siihen.
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1. Janne Tuovinen, Teollisuusministeri
2. 2. vsk., 2003 urheiluvastaava
3. Keskeltä Suomea eli Kärsämäeltä, niin kerta!
4. Senkin perverssi sika! Mitäs luulisit? Hä? No, tietysti
sitä mitä kaikki muutkin, eli käytän sukkapuikkoa
itsepuolustusaseena, koska ihmiset eivät pidä kun heidät
tervataan nukkuessa (lähes vastaavaa tapahtumaa on
tullut todistettua.)
5. Aika on suhteellinen käsite, joten en omista kelloa
(oikeasti en vain raski ostaa semmoista.)
6. Tämä on kyllä mottoni: “Miksi tehdä asioita tänään,
kun ne ehtii tehdä huomennakin.”
7. Ala-asteella luokkani neljänneksi paras kolmiloikkaaja.
8. Ole kuten minä. Siten minä en vaikuta niin tyhmältä.
9. ...pidän lupaukseni siitä että lupaan olla lupaamatta
yhtään jokavuotista lupausta.
10. 42

1. Jouni Kovasin, liikenneministeri
2. 4. vuosi menossa, viime vuonna hallituksen
teollisuusministeri
3. Syntyperäinen oululainen ja täh?
4. Tukiaseman kiltahuoneelle, jotta elintärkeät puhelut
voisi hoitaa ilman ulostautumista portaisiin.
5. Liian paljon aloittamiseen, mutta toisaalta liian vähän
lopettamiseenkaan. Siksi pitänee jatkaa edelleen. Tosin
tarkoitus oli kyllä rajoittaa.
6. “Kake sut on nähty!” liittyy jääkiekkoon ja erityisesti
Kärppien valmentajakuvioihin.
7. Aika vähissä ovat. Ehkä oma maali yliopiston sarjassa
syksyllä, kun killan joukkueella otettiin jalkapallossa
turpiin kaikilta.
8. Ota toki lisää.
9. ...aiheutan pahennusta vähemmän kuin viime vuonna
ja suoritan yhden fysiikan kurssin.
10. Vastaus olisi tämä, jos tuo olisi kysymys.
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1. Simo Hosio, ulkoministeri
2. 2 vsk, pro? Taijatta olla ite nakkeja.
3. Nivalasta. Nyttemmin Tuirasta. Övö.
4. Pankkiryöstön, uistimia, ja tikkarin. Lisäksin perustaisin
järjestön jonka tarkoituksena olisi kyllä. Sen varoilla
karkaisin Karibialle ja eläisin elämäni onnellisena Tuiran
siltojen alla nauttien Cayman-saarten verovapaista
erikoisherkuista kuten banaaneista, televisioista ja
jättimäisistä kakuista, jotka tippuvat ruudun keskeltä
alaspäin. Nam. Ja yhen semmosen pienen koiran ottasin
kans.
5. 3:n vuoden takuu ei kata linssiä, ranneketta,
huolimatonta käyttöä eikä luonnonmullistuksia. Eli se on
yhteensä ei yhttää mittää. Vielä.
6. “Kyllä se siitä vielä märyksi muuttuu.” Tarkoittaa että
turha itkeä ennen kuin on iloittu.
7. Kerran on onnistanu.
8. Älä koskaan neuvo viisaampiasi.
9. ...lintuinfluenssa? Kö?
10. Nasu on kadonnut. Anteeksi.
1. Heikki “Heze” Laine, sosiaali- ja terveysministeri.
2. Vuosikurssi 2, aikaisempana nakkina valokuvaus mm.
vuosijuhlissa
3. Isäni syntyi Helsingissä, äiti Pudasjärvellä, minä
Espoossa ja pikkuveljet Kirkkonummella ja Oulussa.
En siis ole mistään kotoisin.
4. Rakentaisin niistä Remontti-Reiskan vinkkien avulla
ostoskeskuksen.
5. En minä tiedä, tarjoa. Sanotaan lähtöhinnaksi hauki ja
minimikorotukseksi rulla vessapaperia.
6. “Pimeää kuin tontun perseessä.” Tarkoittanee juopon
joulupukin tutkimustuloksia.
7. Kerran kävelin baarin ohi ilman syytä.
8. Elämä on laiffii kun hakkaa waiffii. Terkkuja!
9. ...en tee samoja virheitä kuin edeltäjäni viime vuonna.
Sen sijaan lupaan tehdä huomattavan määrän uusia.
10. Heikki, yhdeksällä äänellä sinä olet Heikoin Lenkki.
Hyvästi.

8

Terminaali 1/04

1. Matti J. T. Mölläri ja opetusministeri
2. Vuosikurssi olis neljäs, mutta armeija söi yhen vuoden,
joten tavallaan 3. vsk. Enpä ole aikaisemmin harrastanu
kiltanakkeja.
3. Mie olen Rovaniemeltä, lapinläänin helmestä, pohjoisen
SUURI metropoli. No hä vaan v...u itelles :)
4. Kuka näitä kysymyksiä oikeen keksii? Kai ne puikot
tungetaan tonne tervaan, tai sitte...OHI.
5. Kai se kello on just tarpeeksi. Tai sitten niin paljon, että
olen jo myöhässä. Mutta paljonko kello olisi, jos olisi?
6. Ei mulla ole mitään sananlaskua, mutta sen selitys on
se, että kaikki voi onnistua, jos haluaa.
7. Niitä nyt on niin paljon, että niitä täytyy hankkia lisää!
8. Kysy tyhmemmältä.
9. ...olen kiltisti, enkä aiheuta pahennusta.
10. 2 tai 6

Täytevitsejä (Kyykkäbussista, kiltahuoneelta, jne...)
Q: Mikä ei surise eikä mene perseeseen?
A: Venäläinen perseensuristin
Q: Mitä blondi sanoi autosta, jossa oli kattoikkuna?
A: Vautsi mitkä jalkatilat!
Q: Miten saa kissan sanomaan wuff?
A: Valelee bensalla ja heittää tulitikun.
Ikivihreä:
Q: Kuinka monta Huotaria tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu?
A: Ei yhtään, kilju menee päähän pimeässäkin.
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Nokia N-Gage-kilpailu
Arvoisat Kiltalaiset!
Oulun Tietoteekkarit ry ja kannatusjäsenemme Nokia järjestävät
yhdessä peliohjelmointikilpailun N-Gage-laitteille. Mitäkö ne ovat? Käy
kiltahuoneella katsomassa, jos et vielä tiedä. Kilpailussa tarkoituksena
on kehittää hyvä ja toimiva peli-idea sekä jonkinlainen proof-of-concept
demo - kokonaista toimivaa peliä ei välttämättä tarvitse toteuttaa. Eli nyt
on hyvä hetki kaivaa nuoruuden väköstykset esiin koneen uumenista, ja
valjastaa koodi hyötykäyttöön!
Kilpailun pääpalkinto on kummasti kesän tuloa jouduttavat 700 euroa ja
toinenkin palkinto mukavasti wappurahastoa kartuttavat 300 euroa.
Kilpailu on avoin kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille, ja siihen
voi osallistua yksin tai isommassa ryhmässä. Erityisesti sähkö- ja
tietotekniikan osaston opiskelijoiden kannattaa huomioida, että kilpailun
voi mahdollisesti yhdistää meneillään olevaan Ohjelmistoprojekti-kurssiin.
Kilpailusuoritukset tulee jättää arvosteltaviksi 5.4.2004 mennessä.
Kilpailun tarkat säännöt & speksit löytyvät kiltamme sivulta:
http://www.otit.oulu.fi/misc/Rulesforthegamecompetition.doc.
Säännöt on palautettava allekirjoitettuna kilpailusuorituksen mukana.
Ohjelmointiin tarvittavat SDK:t löytyvät Nokian www-sivuilta:
http://www.forum.nokia.com/ (Developer Platforms -> Series 60)
Lisätietoja kilpailusta saa Lasse Määtältä, e-mail: tfu@ee.oulu.fi
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WappuFest risteily tulee!

Aloita Wappu riehakkaasti risteilemällä. Samalla saat haettua
wappueväät puoli-ilmaiseksi laivan TaxFreestä. Matkaan lähdetään
sunnuntaiaamupäivällä 25.4. Ehdimme mainiosti takaisin Ouluun
tiistain kirkkovenesoutuihin, tästä on siis hyvä aloittaa Wapun vietto.
Suuntaamme kohti Turkua josta nousemme Viking Linen Isabellalle
Turku-Tukholma-Turku miniristeilylle, joka kestää 20 tuntia. Matkalle
ikärajaksi on Viking Line asettanut 20 vuotta. Passia et tarvitse.
Ilmoittautumislistat ovat OTiT:n ilmoitustaululla, Kauppakadun (ent.
sähkön käytävä) varrella X2-oven kohdalla. Ilmoittautuminen on
tietenkin sitova.
Matkan hinta on naurettavat 30 euroa.
Laivan aikataulu: Sunnuntaina n. klo 10 lähtö Oulusta
Sunnuntaina klo 21 lähtö Turun satamasta, Tukholmassa klo 06.30
Maanantaina klo 07.45 lähtö Tukholman satamasta, Turussa klo 19.50
Oulussa tiistaiaamuna johonkin aikaan, arvio n. klo 05-06.
Matka sisältää:
- Bussikuljetuksen Oulu-Turku-Oulu
- Turku-Tukholma-Turku miniristeilyn Viking Isabellalla C4-hyteillä.
- Hyvää Meininkiä (tm)
Maksu tulee suorittaa tilille 528804-5176963 8.3 mennessä. Viestiin
matkalle lähtijän nimi + puhelinnumero.
Mahdolliset kyselyt ym. osoitteeseen excu2003@otitsun.oulu.fi
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Paini-ilta part I - The first closeline!

Paini-ilta V.1.0 on vihdoin saatu julkaistavaan muotoon. Tapahtumat sijoittuvat lokakuisen lauantai-illan
pimeyteen. Tapahtumassa osallisina wr, junes, Hepis, Xanthi, Heze ja Niina (Finanssilta).

18.13 Ja tästä se alkaa... Ollilta puuttuu
jotain, ehkä elämä???
18.16 Eka matsi. Cruiserweight champpionshippi tulessa, Taijiri vs. Mysterio.
18.17 Reiska hyökkää kehään, otettiin
toisen Reyskan muistolle.
18.18 Logistiikkaongelmia......
18.19 Hampaiden ja hengen hajun tarkastus ennen matsia.
18.20 <Simo> Nuo kaverit on varmaan
unohtanu ottelun käsikirjotuksen.
18.21 Yleistä huvittuneisuutta huonojen
liikkeiden johdosta.
18.22 <junes> Joudaan peli mukavaksi
[mutinaa] eihän tää oo mikään peli...
[/mutinaa].
18.23 <Simo> Mitä siinä kyykistelet, joku
tullee kohta laittaan sua.
18.23 Steel post. Otetaan sille.
18.23 <Xanthi> Hienoa. Peli auki.
18.25 <Heze> Nykyään munuaiset on
käsivarressa.
18.26 junes ei ymmärrä, miten voi kestää
niin kauan kiivetä kolmen köyden päälle.
18.27 Suihinotto, saksalaiseksi homopornoksi menee.
18.28 619 munille, sille.
18.30 Toinen 619, juneksella loppui jo
kalja, onneksi jääkaapissa on lisää.
18.31 Joku hämärä hiippari sotki matsin,
paska lopputulos.
18.31 <Hepis>Tuo mulukku pitäis tappaa.
18.32 Juotiin ihmissuhdedraamalle.
18.34 Xanthin puhelin soi, kommenttina
“Vittu”.
18.35 <junes> Bändipojat on homoja.
18.35 <junes> Pitäis näemmä pitää suu
kiinni...
18.36 Seuraava matsi, A-Train vs. Chris
Benoit. A-Train on jälleen karvainen mutta
ruma sekä iso mutta läski.
18.37 <junes> Paino on voimaa ja
ylipaino ylivoimaa. (paraskin puhuja arv.ken.huom.)
18.38 <Heze> Sähköinsinöörit on kiihottavampia.
18.39 <Simo> Työnnä pöykky sen perseeseen.
18.40 <Heze> Aatelkaa nyt jos jonkun
noiden manageri on homofobinen.
18.41 <Simo> Uiddu kun ton sytyttäis

tuleen tuosta selästä niin palas ilosesti.
18.44 Riittävän kova pyykkinaru, otettiin.
18.44 VERTA!!! Hörps.
18.46 Aamukasoja näkyvissä. Reyskalle
terveisiä.
18.47 Crossface, kippis.
18.47 3x German suplex, juomaa.
18.48 Täydennyspaussi.
18.49 Jalka tuolista läpi.
18.49 Sharpshooter ja tap out. Pohojanmaan kautti.
18.51 Taas ihmissuhdepaskaa. Ei tätä
kestä selvinpäin, juodaan.
18.51 <Hepis> Tuolla on Pamela Anderson
tatuoituna käsivarteen.
18.53 Kornein WWE-mainos ever. Pakko
juoda.
18.53 Katsomon mortit saavat tunnustusta.
Terveisiä Reyskalle.
18.55 <Heze> Jos ilmotetaan yksjalkasen
ihmisen paino niin kuuluko se proteesijalka
siihen painoon?
18.56 Seuraava matsi, Matt Hardy vs.
Zach Gowen.
18.56 <Xanthi> Zach Gowenille vois tehä
nilkkalukon.
18.58 Simon
kotiviinit
aiheuttavat
vaihtelevia reaktioita.
19.00 <wr> Täähän on aika hassua.
19.02 <wr> Se jätti jalakansa tuonne.
19.03 TAAS ihmissuhdeshittiä. Sille.
19.05 Väliaika, kalijjaa ja pullaa...
19.10 Ja jatkuu.
19.10 Otettiin Lintosen Mikon kengille.
19.11 Joku APA:n jäsen näyttää kansainvälisen käsimerkin “juokaa”. Tehdään näin.
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19.11 Seuraava matsi, APA vs. Bashman
Brothers. Eli gay-team -matsi.
19.12 Selkeästi huono matsi tulossa, pitää
juoda se mukavaksi.
19.14 Tää on oikeesti HUONO matsi.
19.15 <Simo> Gozillan sisääntulo ois
ainoa asia joka tämän matsin vois enää
kääntää hyväksi.
19.17 Simo muistelee vanhoja hyviä aikoja
kun intialaiset hakkaavat toisiaan puukolla
näissä matseissa. Juotiin sille.
19.19 <Heze> Tän matsin loppumiselle on
jo pakko ottaa.
19.20 <Simo> Arffmania ei voi enää
päästää mun kämpälle kun se hankkii mulle
häädön.
19.21 <Heze> Hankkiiko se häädön
pelkällä pärställään?
19.21 Vähäpukeinen nainen, juomaa.
19.22 Vesku ja Simo kieli pitkällä, se nainen
kun kantoi kumipamppua mukanaan.
19.22 Simo
kuolaa
vieläkin
vaikka
ruudussa ovat selostajat.
19.23 Ihmissuhdepaskalle. Hyvää kaljaa.
19.24 <Simo> Ei jumalauta mitä paskaa.
19.24 EI TISSEILLE!
19.29 Juodaan ihmissuhteita mukaviksi.
19.32 Seuraava matsi, Vince McMahon vs.
Stephanie McMahon, No holds Barred.
19.33 <Simo> Tää on niitä reilukerhon
matseja.
19.34 Masentava matsi. Masennukselle,
siis.
19.36 “Asshole, asshole, asshole...”
19.37 Kitattiin Vincen ilmeille.

19.38 Catfight. Tosin toinen “cat” 50+ v
19.38 Low blow. Slurps, olutta.
19.39 Maisteltiin panpulle.
19.41 Heze murtuu ja myöntää lyöneensä
naisia omalla panpullaan.
19.42 Voi pettymysten pettymys. Pyyhe
heitetään kehään ja Vince voittaa.
19.44 Simo piipahti vessassa.
19.44 <Heze> Simppa on _NIIN_ hakannu
lapaseen.
19.48 <Hepis> Missä on Chris Rock?
<Simo> Vesku kaipaa Chrisrokkia kehään,
EI NÄIN!
19.49 Juotiin kaeaepioeille.
19.51 <Heze> Hyi vittu tässä haisee
pahalle. (Hezen keittiössä, toim. huom.)
19.52 Taas uusi matsi, Kurt Angle vs. John
Cena.
19.55 Simo on kattonu Ren&Stimpyä ja
tietää että ohimoluusta pääsee harpilla
läpi.
19.56 Juodaan värillisilli puvuille, Joe
Pescille ja Robert de Nirolle.
19.58 <Simo> Kaizu on vähän niinku
Heikin toinen vaimo.
19.59 Fiiiineee ass-kicking.
19.59 Veskulla logistiikkaongelma, mutta
verta taas. Ryyppyä kehiin.
20.01 Oho, asento jota ei löydy Kama
Sutrasta.
20.01 <Xanthi> Se yrittää estää vasemman käden verenkiertoa.
20.03 Uuu, ankle lock! Kippis!
20.06 3x German suplex. Ja taas maistellaan.
20.07 <Heze> Tää on muuten niinku peliä
mutta tässä ei kilpailla.
20.09 Kurt saa jälleen olkapään ylös.
Juotiin Cenan sadattelulle.
20.11 Ankle lock, JESS! Juotiin sille ja vielä
Cenan luovuttamiselle.
20.15 <Simo> Kyllä musta kasvoille
virtsaaminen on HIENOA!
20.16 Seuraava ottelu onkin Big Show
vs. Eddie Guerrero ja Eddiellä on laastarit
selässä.
20.18 <Hepis> Sillanpää pitäs olla täällä
niin sais tapella sen kanssa matkalla
kaupungille.
20.19 Heze on sairaan nopee, vain 30
sekunnin savuke
20.21 <Simo> Mitä tuolla on selässä?
(selitetty
hetkeä
aikaisemmin,
muid.
huom.)
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20.21 Terästolppa x2, hörps ja slurps.
20.22 Simo haukkuu Sillanpäätä “vitun
möyläksi”.
20.23 Yritetään muistella mistä leffasta
tulee “Not the face!”
20.24 Janne raiskaa Hezen tinaturneria.
20.24 <Heze> Se niin otti suihin!
20.25 Eddie kaivaa nyrkkiraudan munista
mutta ei riitä, Big Show selvittää.
20.25 Juotiin
reilukerholle.
<Xanthi>
Tekosyitä.
20.26 <Kaikki yhdessä> EEEEEEEEIIIIII!
(Eddie ei voittanutkaan)
20.28 Low blow. Kippis.
20.29 Voi pettymysten pettymys. Big
Show otti ja voitti.
20.30 <Simo> Brock voittaa, koska yks
vyö vaihto jo omistajaa.
20.36 Seuraava matsi, The Undertaker vs.
Brock Lesnar, WWE Championship on the
line.
20.41 “Steel post”. Hörpsistä.
20.44 “Steel steps”. Kippis.
20.46 Juotiin tukeville pohjille.
20.47 <junes> Undertaker alkaa olla
kännissä <Xanthi> Vahvat pohjat selkeesti.
20.47 Ryypättiin vauhdille.
20.48 <Simo> Roiku siinä vitun köysissä
niin saat kuristusjunttaa homonaama”
20.50 Janne hoksaa että kaksi ryyppyä voi
korvata yhdellä isolla hörpyllä.
20.51 [“Steel steps”. Kippis] x2
20.51 Heze tankkaa
20.52 Möykky voitti Hulkin 5-1.
20.53 Low blow. Hips.
20.53 Taas “steel steps” - juokaa, juokaa,
juokaa vaan...
20.55 <Simo> Raiskaa sen KALLO!!!
20.55 Double closeline, nam! (Hyvää
viiniä/olutta)
20.57 Brock kävelee niinkuin se ois

naamat.
20.57 Kuristusjuntta
epäonnistuu,
voi
pettymysten pettymys.
20.59 F5. Pohojanmaan kautta.
21.00 Kuristusjuntalle.
21.01 Jotain vitun hyypiöitä tulee häiritsemään mutta Taker selvittää. <Hepis>
Teekkarit nylykee ne!
21.02 <junes> Taker on teekkari.
21.03 Maisteltiin teräsketjulle mutta Vince
tulee häiriköimään. Perseestä.
21.04 Vitunvitunvitunvitun Lesnar voitti.
Hajotkaa.
21.05 Ja lisää materiaalia haussa..
21.07 Tekniikka pettää, lissää kalijaa
21.08 <Xanthi> Hezen Tinaturner jätti
mut.
21.09 Seuraava juttu: Unforgiven viime
kuulta, pakko katsoa Goldbergin voitto
uudestaan.
21.11 Saatanan
nistit,
heti
röökille
menossa!
21.12 Counaan on aivan päällikkö...
Raadin yksimielinen päätös.
21.13 <Hepis> Fuxicursiolla pitää olla niin
naamat, että vettä valuu silmistä.
21.17 Sorruttiin inttijuttuihin, loppuuse
vittuilu. Reyskalle terkkuja
21.18 <Hepis> Ette te sinne mitään
hepatiittia kirjottele. <Simo> Pistä sinne
että hepatiitti on maksatulehdus.
21.20 Heze antaa ohjeita kämpässä
asumisesta: jääkaapissa on yksi asia johon
ei saa koskea: oluttölkki ovessa ylhäällä.
21.22 <Heze> Bill tulee takaisin ja kohta
se tulee TAKAAPÄIN!
21.23 Otettiin Goldbergin epäonnistuneelle
puskulle.
21.24 TERÄSTOLPPA! Kippis!
21.29 Vanhojen hyvien aikojen (=edellinen
paini-ilta) muistelua.
21.30 *Yleistä
keskustelua*
<Heze>
Verta! ...kippis!
21.32 Sledgehammer NAAMAAN! Juo pois,
juo pois, juo pois...
21.32 PUSKU! Juontia.
21.34 Heze
säätää
tekniikkaa
ja
vähäpukeinen nainen... ja sille
21.35 <wr> Aina voi juoda.
21.36 Kane rikkoi pöydän. (kyllä, taas uusi
pätkä menossa, tällä kertaa unforgivenin
Kane vs. Shane McMahon)
21.37 Kameralla
Kanea
NAAMAAN!!!!
Kippis.
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21.37 <Heze> (kaikille) menkää hoitoon!
21.38 <Hepis>
plipliplip...kesyttää...pl
iplapliplap...kyllä vasenkätiset naiset on
hyviä...pliplapliplap... hiusmallit...
21.40 Shane lattiasta läpi
21.41 Heze ja Janne lyövät Villeä yhtäaikaa
PÄÄHÄN! <junes> Juodaan sille!
21.44 <Heze> Tuo “anal angels” ei
ainakaan oo mun filejä. (Yeah right!!)
21.45 <Hepis> Tuolla on kyllä hyvät
tissit.”
21.45 <Xanthi> Ei mitään isotissisiä
naisia tartte katella, hikisiä karvasia miehiä
mielummin.”
21.47 <Simo> Ei muuta loppu.
21.47 Heze on yhtä pimeä ku joulutontun
perse.
21.49 Olli tulee kiehnaamaan. Huono Olli.
Haluaa panppua ihan selevästi.
21.50 Otetaan taas panapulle. Olli ei saa
panappua. Vaikka haluvaa. Selevästi. Vink
vink.
21.50 <Simo> Ostakaa jääteelöö, vaalioo
jäätelöö, markalla tikku, haistakka...
21.55 <Simo> Vaikiahan sitä on olla
valittamatta ku ei oo viinaa.
21.59 <Simo> Kyllähän jumalauta tämä
ei oo pötkömuotoinen niin minä en tidä
mistään mitään.
21.59 Verta! Hep!!!
22,00 <Ville>
Oho!
Nyt
näyttää
mielenkiintoiselta. (Hikisiä miehiä kuvassa)

22.01 <Simo> Jos Brock ois joutsen, niin
järvet tippuis taivaalta ihmisten niskaan.
22.03 Veskulla on teinipillun numero.
Vesku on pelimies.
22.04 Heymanilla verta, sille taas.
22.04 Ja terästolppa... Alkaa juomat

vähenemään...
22.07 Ainakin
seitsemän
steelchairia
putkeen, porukka alkaa vässyköimään.
Pullot tyhjäksi, kele.
22.08 <Heze> Hei, se sano pinppi!
22.09 <Simo> Kato, munuaisten alueelle
tuli isku. TEEKKARI EI VUODA!!! Olkoot se
mottomme.
22.09 Sovittiin, että “Teekkari ei vuoda” on
mottomme fuxicursiosta alkaen.
22.11 <Heze> Aina on ikävä villiä
sinkkuaikaa, kun on varattu... ja toisinpäin.
22.12 Matti on huono, sekin päätettiin
yksimielisellä päätöksellä.
22.14 <Heze> Mää käyn imasemassa
vähän aikaa.
22.14 Otettiin Takerin tekoverelle.
22.15 <Simo> Hei Olli soi, häiritään sen
puhelua. Njääääh, talk to my ass.
22.15 <Simo> Noh, eikö se vastannu???
22.15 <Olli> Eiku se lopetti heti! (Ollin
female suuttu heti)
22.15 <Kaikki> HÄÄ-HÄÄ!!!
22.15 <Xanthi> Ompa kumma.
22.17 Kamerassa verta!!!! Andale!!
22.18 Simo on niin puutteessa... viinan.
22.18 KURISTUSJUNTTA!!!
Olli
on
masixessa. Ei se midn. Olli tulee viel
messiin.
22.19 Simo on TEINIX!!
22.20 AIVAN HOMONA VERTA!!!
22.22 Ville juo hiusmalleille. Hiusmallit on
ihania. Triple H:lla in ISO arse. F5 ratkas.
Kaikki Juo.
22.25 Ville on KÄÖVELEVAE NAAMA!!
HUONO VILLE!! Ville vihjas et se haluu
pingviiniä. Isolla peellä.
22.29 Vesku on NIIN huono. & then?? &
then?? & then?? & then??
22.29 Puokkarin nuorisoseura is present!!
TAPPELU!?? No v*tut, katotaan painia.
Poliisi on huono. Miliisi on huono.
22.34 Keskustelu
siirtyy
yleiseen
lippalappaan ja paini alkaa unohtua.
Pääasia että No Mercy saatiin katsottua.
22.36 Vincen ilmeelle. <junes> Teekkari ei
kuitenkaan vuoda.
22.37 <Xanthi> Hei, Simo on Naamat.
<junes> voitto.
22.38 Steel post *hep*, ja steel chair
*hep*
22.40 <kaikki> Paini-ilta on poikaa, ja
<Hepis> Poika on hyvää!!!
22.41 Steel Chair, ja sille
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22.41 <Hepis> Janne on huono
22.44 Tilanne karkaa käsistä. Kukaan ei
seuraa matsia, mutta onko sillä niin väliä
22.45 <Heze> Pääasia että juodaan.
22.45 Verta, ja PALIJO, ja taas..
22.46 PANPPU ja Vincen ilme, juodaan
vaan
22.47 <wr> Heitä nyt vittu se puhelin
22.48 Heze menee noutamaan naisen
paikalle
22.48 Kiistely juotiinko panpulle
22.49 <Xanthi> Vesku on heleppo.
22.49 Vesku on huora: 4 Jaa, 2 Tyhjä
22.50 <Hepis> Kai mää nyt baariiin lähen
22.51 Heze muistuttaa säännöstä
22.51 <junes> ja kalijakin loppu
22.53 Hulk Voitti, voitolle
22.54 <Hepis> Heja Sverige!!
22.56 Heze poistui: Voitto on meidän
22.56 <Heze> minä tulen olemaan selkä
22.57 Nyt on isäntä pois talosta, paikka
remonttiin
22.58 Simo moittii isännän pukeutumista
22.58 Logistiikkaongelmat
on
jälleen
selvitetty.
22.59 Kaikki lähtee kaapuntiin bupiin,
heleposti ja jokatauksessa
23.00 <Xanthi> Lihaksikas, ei läski
23.01 Joku joukkuematsi, los Guerreros
vs. joku Gay-team vs. Angle-Team ???
23.03 <Xanthi> Mää vissiin hiplasin tuolla
keittiössä.
23.05 <Simo> mennään Dantteen
23.07 3*ristivyö, sille
23.09 Team Angle Voitti, pettymys
23.10 Vähäpukeisia naisia, ja monta,
sillekkin
23.13 Houston We have a problem
23.13 Juodaan hassuille äänille
23.15 Catfight == vähäpukeisia naisia
23.16 Ja vielä yksi vähäpukeinen nainen
23.17 Yksi vähäpukeinen nainen lisää
23.19 tooooooosiiii lyhyt matsi
23.19 Heze ja Niina saapuivat
23.23 Ville suuttui noin vähästä.
23.23 <Simo>
Mitä
meinaatte?
Väännetäänkö Villeltä porukalla jalka
poikki? Otteko mukana?
23.24 <Heze> Väännetään vaan!
23.24 <Xanthi> Mukana!
23.25 <Heze> Niina tänne! Ei sillä että
oisit joku koira, mutta...
23.26 <Simo> Katkase jalakas läskipää.
23.29 <Heze> IME!!!

23.29 <Heze> Heti ku porukka lähtee!
23.30 Juotiin Veskulle, sille saatanan
vasurille.
23.32 <Simo> Älä tallo sitä! Vitun naama!
Helevetin läskipää!
23.32 <Simo> Väkivaltainen homoporno
on nii-iin boikotissa.
23.33 Simo ja Vesku ottavat matsia siitä
milloin lähdetään jatkoille. <Simo> Kumma
janppa.
23.34 Kait joku voitti. <Simo>Vesku on
niin helppo ettei Tallinnasta löydy niin
helppoja.
23.36 Bischoff ei saa enää hot dogia alasm
kohta se laattaa kuitenkin.
23.36 <Simo> bibibibibibibi. Plikplipliplp.
Plaplaplaplap. Brrrplplpplplpplp. Ei muuta.
23.37 <Simo> Jenkit on (TAAS) tymiä.
23.38 Juodaan hassulle tikutaku-äänelle
(Ohjelmaa kelataan pikanopeudella, taas.
jonku. huom.)
23.39 *naurua*
23.40 <Hepis> vittu tuolla on tuo ihme
kyhmy tuossa <Simo> Sitä kutsutaan
lihakseksi.
23.41 Heze soi
23.42 Nyt on niin lähtö lähellä
23.45 Pojat lähtee liikkeelle, Heze sai
pilapuhelun joltakulta oudolta ihmiseltä,
Heze jää kotio Niinan kanssa,

Myöhemmin
tapahtunutta:
Matkalla
kaupungille Simo otti yhteen Steelpostin
kanssa ja hävisi. Palkintona revenneet
housut, mutta mies tarmolla kommentoi:
“Teekkari ei vuoda!”
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Kela näytti joululahjaksi taas kerran persettä opiskelijoille, eikä opintotuen korotuksista
ollut tietoakaan. Vaan kyllä lapsiperheille syydetään euroja, jotta vauvelit saisivat uuden
vinkulelun! Perkeles, aiommeko sietää tätä enää? Vieläkö meinaamme kituuttaa kolmen
euron päiväbudjetilla?
EI! Nyt on aika iskeä takaisin! Lopeta sitkuileminen ja

Koijaa hintsusti fyffeä
1. Vessa-koijaus
Kuka valvoo, kuinka paljon paapperia
käytät? Ota siis hintsusti serlaa yliopiston
vessoista. Reppu täyteen!

3. Mennään bussilla
Hanki lastenvaunut ja nauti ilmaisesta
bussimatkasta! Lisäetuna voit tutustua
kuumiin
YH-elämäntavan
valinneisiin!
Tyhjät vaunut voit työntää vaikka ojaan
odottamaan seuraavaa matkaa.
Sotaveteraanit saavat matkustaa ilmaiseksi.
Käy siis mutka Tshetseniassa, jos satut
matkustelemaan siellä päin.
4. Deittaa täysillä
Paras tapa hankkia ilmaisia palveluita on
”tutustua” oikeisiin henkilöihin. Hierojat,
leffateatterin tai laskettelupaikan johtajien
tyttäret ovat oivallisia deittailun kohteita.
Kannattaa myös huomioida, kenellä on
kotonaan uima-allas, satelliittikanavat tai
muuta kokemisen arvoista.

2. Leipä-källi
Uniresta on rajoittanut leipäpalojen määrää
kolmeen per syöjä. Okei, mutta kukaan ei
määrää, miten isoja leivän palasten pitäisi
olla... Patongit säkkiin ja poistu tyylikkäästi
paikalta.

5. John Smith-temppu
Jos
olet
halunnut
aloittaa
kalliin
harrastuksen, tee se nyt! Väärällä nimellä!
Itsepuolustuslajeissa
ja
tanssikursseilla
ensimmäiset kerrat ovat ilmaisia. Tilaa
maksu laskuna väärään osoitteeseen.
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Sitten, kun kurssin vetäjä alkaa kovistella
tosissaan, vaihda toiseen seuraan ja aloita
sama rumba uudestaan.
Miinuksena saat pikkuhiljaa koijarin maineen
ja mahdollisesti turpaasi.
6. Tietoteekkarin unelma
Jos tiedät, että naapurissasi on laajakaistayhteys, muttet millään viitsisi kustantaa
sellaista itsellesi, jaa yhteys naapurisi
kanssa. Hankkiudu sisälle naapurisi asuntoon (esiinny sähköasentajana, putkimiehenä, murtaudu tms.). Hämää pöljää
naapuria ja sillä välin poraa salamannopeasti
käden mentävä aukko oman ja naapurisi
seinän välille ja peitä se. Asettele rakkaan
naapurisi adsl-modeemi siten, että voit
omalta puolen aukkoa vaihtaa oman koneesi
piuhan modeemiin aina, kun siltä tuntuu.
+enhanced- versio: osta/ ”lainaa” reititin.
Ymppää se kuvioon mukaan ja voitte molemmat olla yhtäaikaa netissä ilman, että fuula
naapurisi tietää mitään. Homma maksaa
itsensä takaisin muutamassa kuussa!
7. Baari-velmuilu
Älä jonota baariin! Et myöskään maksa
mitään! Näin se käy: Ota mukaan hyvä
setti työkaluja ja suostuttele baarin vessan
ikkuna avautumaan. Luikahda sisälle ja
virnuile ääliömäisesti.

8. Baari-velmuilu, osa 2
Hyvä, pääsit baariin ilmaiseksi. Ethän
unohtanut ottaa mukaan astiastoasi varten
juomalaseja? Nyt pitäisi vielä päästä
kotiin. Provosoi tappelu vaikkapa parin
koneteekkarin retkun välille. Soita poliisit
paikalle. Kun sinivuokot saapuvat, tarjoudu
todistajaksi. Gyyforssit kysyvät pari helppoa
kysymystä ja tarjoavat ilmaisen kyydin
kotiin halutessasi!
Helppoa, kun sen osaa!
9. Pullo-metku
Tämä on klassikko. Suuresta pullomäärästä
saat vielä enemmän ansaittua hyvitystä,
kun kiinnität narun pulloon. Palauttaessasi
pulloa nykäiset sen takaisin ja palautat sen
uudestaan ja uudestaan, ja uudestaan......
Vaihtoehtoisesti hankit paperikaupasta juuri
samanlaista, ohutta paperia kuin pullonpal
autusautomaatissa on. Skannaa molemmat
puolet ja tee useampi sata kopiota! Näillä
”lounasseteleillä” elät mukavasti pitkän
aikaa
10. Huijaa valtiota
TEE KILJUA!

- Asiantuntijat
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Hei, sinä urh(eilu/oo)llinen Teekkari/fuxi.
Oletko aina halunnut olla Oulun mestari/fuxikyykän
voittaja?
Oletko aina halunnut saada rispektiä/fuxipisteitä?
Jos, niin kerää 3 kaveriasi (riittää, että tiedät
nimen) ja 5 euroa ja ilmoita joukkueesi viimeistään 29.2 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
jtuovi@ee.oulu.fi otsikolla:
OM-kyykkä/Fuxikyykkä + joukkueen nimi.
Katso tarkemmat ohjeet alempaa. Fuxijoukkueen jäsenten
tulee kaikkien olla samasta killasta ja olla ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Osallistua saa vain jompaan kumpaan sarjaan. OM-kyykkään saavat osallistua kaikki Oulun yliopiston opiskelijat ja henkilökunta. Kilpailut
käydään lauantaina 13.3 yliopiston suurella Erkki Koiso-Kanttilankadun
parkkipaikalla, fuxikyykkä alkaen 10:00 ja OM-kyykkä 13:00.
Jos kyykkä ei kiinnosta, tule seuraamaan mölkyn kutsuturnausta ja
bongaa julkkuja. Lisätietoja ja kyykän säännöt löydät OAMK:n kotisivuilta
www.oamk.oulu.fi. Kyykkää voit käydä harjoittelemassa sunnuntaisin
14:00 alkaen OAMK:n järjestämissä avoimissa kyykkäharjoituksissa
parkkipaikalla.
Kyykkäkentillä nähdään!
Oulun Akateeminen Mölkky- ja Kyykkäseura

Joukkueiden on ilmoittauduttava viimeistään 29.2.2004 sähköpostilla
osoitteeseen <jtuovi@ee.oulu.fi> otsikolla OM-kyykkä/Fuxikyykkä + joukkueen
nimi.
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi:
1.
Joukkueen nimi
2.
Ainejärjestö / kilta (vain fuxikyykkä)
3.
Pelaajien nimet
4.
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero
JA maksettava 5 euron osallistumismaksu Oulun Akateeminen Mölökky- ja
Kyykkäseura ry:n tilille:
Tili:
474430-213022 (Kauhavan Osuuspankki)
Saaja:
OAMK ry
Summa:
5,00 euroa
Viesti:
OM-kyykkä/Fuxikyykkä / joukkueen nimi
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Ykköset päälle ja ladulle
Kiltamme maine on kohonnut
erinäisissä
kilpailuissa.
OTiT:in
menestystarinaan
kuuluu
mm.
Fuksi-suunnistuksen voitto, Laulumaratonin menestyksekkäät sanoitukset sekä nyt myös Ympärihiihtojen ykköstila! Jokavuotiset
SIK:in järjestämät Ympärihiihdot
pidettiin
keskiviikkona
4.2
Kuusisaaressa.

OTiTin menestys ladulla jakaantui
kahtia:
VOITTO
ja
melkeinpysyy-pystyssä
–kategoria.
Kaikkien jälkimmäisten ei nähty
todistettavasti
ylittävän
maaliviivaa. Osallistuimme fuksityttöjoukkueella myös hiihtoihin, mutta
vietimme enemmän aikaa hangessa
kuin suksien päällä. Kiltamme
urheiluvastaava
Timo
hymyili
huvittuneesti varsin ’verkkaiselle’
Kilpailuihin osallistui kymmeniä menollemme, mutta jostain syystä
joukkueita
ja
kisatunnelman miestä ei näkynyt ladulla.
nostatuksesta vastasi möykkävaunut.
Joukkueemme
Team Sprinttikisa suksilla käytiin kahden
Havuja Perkele saapui Kuusi- aikaan, voittajasta ei ole tietoa.
saareen puoli kahden aikaan, jolloin Ympärihiihdot jakaantuivat neljään
jono lähtöpaikalle oli huipussaan. rastiin.
Ensimmäisellä
rastilla
Mustahaalareiden
edustus
oli taiteiltiin kolmen kaljakorin päällä.
runsasta,
OTiT:in
hallituksesta Kisan aikana kuulemma yhden
lähtien. Kisapukuja näkyi olevan korin päälle oli mahtunut kolme
tiukoista suomi-verkkareista folio- miestä – miten? Sakot rastilta
viritelmiin ja haalareihin.
5 pistettä. Matkasimme reilut 10
metriä seuraavalle
rastille. Toisella rastilla joukkueemme
kiersi aitoja, mikä
sujui
yllättävän
hidastempoisesti.
SIK:in entisen PJ:
n kommentit: ”Eikö
ne ikinä pääse tätä
läpi!”, eivät ainakaan vauhdittaneet
suoritustamme.

Joukkueemme NeverSki-suksilla. Vasemmalta: Mari, Laura (sihteeri) ja Anniina (toimittaja).
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Tuloksena oli kuitenkin tyylipuhdas
suoritus. Suuntana jyrkkä ylämäki.
Kolmas rasti oli YKHS:n rasti,
joka sisälsi useamman tehtävän.
Kilpailijoiden täytyi tehdä voltti,
laskea
lumilaudalla
ja
tehdä
joukkueen
motto.
Viimeinen
tehtävä
kuvasti
rastivahtien
yleistä mielialaa kisassa: Suksi
vit! Sakot olivat kai 5 pojoa.
Muutaman
kymmenen
vasenoikea-vasen –harppauksen jälkeen
olimme maaliviivalla. Vuorossa
oli sakkorasti. Sakkopisteemme
muuttui
viideksi
ykkösolueksi.
Koska
tämä
makuelämys
oli
niin ainutlaatuinen, tarjosimme
sisarkiltamme
jäsenille
kolme
huurteista. Aikaa ladulla meni
vajaa tunti.

Team Ookami – ken sutta pelkäisi?

Susi on sosiaalinen laumaeläin,
mutta myös peto. Miehet mustissa
saalistivat Ympärihiihtojen VOITON
itselleen. Kyselin kolmen Tietotekniikan fuksin saalitusretkestä ja
menestyksen salaisuuksista. Vastaukset olivat yllättävän raakoja.
1. Joukkueen nimi?
Team Ookami (lyh.TO)
2. Henkilöt?
TO: Juha Kärnä, Jussi Mäkelä ja Ari
Kangasniemi
3. Voittoaika?
TO: Luultavasti 4,12... Kukaan
meistä ei tiedä sitä varmasti...
4. Miten voitelitte a) itsenne,
b) sukset
c) tuomarit?
Voitelimme...
a) itsemme:
TO: vihreällä, mustalla ja hopeisella
Alkon douping ainella...
(Toimittajan kommentti: raakana)

b) Sukset:
TO: Verbaalista solvaamista... (pito
Kovan kisailun jälkeen voi käydä oli loistava)
kuten kuvan surulliselle elefantille.
Neverskit ovat petollisia.
c) Tuomarit:
TO: Ajanottaja saattoi saada myös
jotain...
5. Motto?
TO: Lahjattomat harjottelee
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6. Osallistuitteko sprinttikisaan?
Sijoitus?
TO: Siihenkin osallistuttiin. Sijoitus
oli surkea muttei kuitenkaan
viimeinen...

10. Palkinnot?
TO: Nokian-reput, N-Gage-pullonavaajat, Koskenkorvapullo, 15 minutes of fame (tässä lehdessä),
arvostusta ja kunniaa (no arvostusta ja kunniaa ei oo vielä
7. Fiilikset kisasta?
näkyny...)
TO: Pieni askel fuxille, suuri (Toimittajan kommentti: epäreilua!)
harppaus
Suomen
hiihdolle.
Pääasia ettei SIK voittanu...
(Toimittajan
raakaa...)

kommentti:

sopivan

8. Neverski - luistiko vai
pitikö?
TO: Pito oli jopa parempi kun intin
metsäsuksissa.
9.
Sakkopisteiden
määrä?
Kommentit ykkösestä?
TO: Sakkopisteitä tuli 6. Siltä
viimeseltä rastilta (lumilautarasti)
tuli 5
koska rastivahdit vaan päätti että 5
on hyvä luku ja siten meille kaikille
tulis 2 pulloa juotavaksi. Ja kyllä se
ykkönen meni alas suht nopeasti
mutta ei se kovin hyvää ollut. Se oli
kaiken lisäksi päässy jäähtymään
jo vähän liiankin kylmäksi siinä
pakkasessa.

Ookami on japania, käännettynä susi. Team
Ookami: vasemmalta Ari, Jussi ja Juha.

Toimittajan kommentit: Team Ookami

edusti pirteää urheiluhenkeä, päästivät naiset edelle. Kehityskelpoisia
yksilöitä. J Miten olisi seuraavaksi
kilpailu, jossa rastivahtien pitäisi
lahjoa kilpailijat rasteille?
Anniina Päärni

Terminaalin linkkivinkki:
http://www.traum4tized.com/mosh/
(Taito se on tämäkin...)
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TUTKIMUSMATKA NAISTEN PYHIMPÄÄN BUDOAARIIN –
YLIOPISTON YHTEISVESSAAN
Minä vihaan yleisiä vessoja. Tunnen suorastaan kuvotusta joutuessani tiloihin, joissa pitäisi suorittaa
arkaluontoisia tehtäviä muiden
läsnä ollessa. Se on luonnotonta!
Vaikka en erityisen estoinen henkilö olekaan, tässä suhteessa sietokyvylläni on rajansa.
En halua kuitenkaan olla ainoa
wc-kammoinen. Niinpä pestasin
koehenkilön vertailevan vessatutkimuksen laitokselta. Hänen
tehtävänään oli kartoittaa opiskelijatyttöjen
kaunistautumisrituaaleja ja tutkia yliopiston
vessojen todellinen taso. Jo kokeen
alkuvaiheessa rajasimme miesten
saniteettitilat pois tutkimuksesta.
Kaikki varmaan tietävät ilman
vierailuakin, mitä niissä tapahtuu…
Siispä Idols-tuomarin sanoin:
”Sitä on tässä turha ruveta sen
tarkemmin spekuloimaan .”
Vierailimme kahdessa suuressa
Hotelli Helpotuksessa yliopiston
vanhassa osassa. Molemmat paikat näyttivät kaipaavan kipeästi
remonttia (tai ainakin kunnon siivousta).
Raportti, osa 1:

ilmassa. Hän nyrpistää hienoisesti
nenäänsä, mutta liittyy jonon
jatkoksi. Hän katselee kalseita
seiniä ja oikoo vaatteitaan.
Tarkistettuaan
ajan
rannekellostaan ainakin viisitoista kertaa
hän vihdoin pääsee omaan koppiinsa. Hän tarttuu ovena toimivaan lastulevyn palaseen ja vetää
sen paikoilleen. Voihan pihvi, se
ei mene kiinni! Edellinen kävijä
ei mitenkään voinut vihjata, että
joutui aktiivisesti pitämään ovea
koko toimituksen ajan. Koehenkilö
rukoilee mielessään, ettei kukaan
erehdy raottamaan luukkua. Jos
näin käy, hän ei vastaa seurauksista. Hän kuitenkin pääsee onnellisesti luovuttamaan paikkansa
seuraavalle ja siirtyy pesemään
kätensä. Vesi on viileää, ja saippua on loppu. Käsipaperitelineet
huutavat tyhjyyttään, ja kuivaaja
on tehoton. Turhautunut koehenkilö pyyhkii kätensä paitaansa. Hän
välttää astumasta lattialla ajelehtiviin epämääräisiin paperikasoihin,
jotka pahimmassa tapauksessa
tarttuvat kengänpohjiin. Astuttuaan ulos wc:n ovesta hän voi
jälleen hengittää.

Raportti, osa 2:
Ensimmäinen
kohde
sijaitsee
oranssien naulakoiden vieressä. Toisessa kohteessa vihreiden nauJo ovella koehenkilö aistii epä- lakoiden läheisyydessä vallitsee
miellyttävän aromin, joka väreilee markkinatunnelma.
Huone
on
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täynnä nuoria naisia, jotka kovalla
kiireellä yrittävät selviytyä pois
paikalta. Koehenkilö ei saa selvää,
ketkä ovat jonossa, joten hän kiilaa
muutaman neidon ohi ja menee
reunimmaiseen koppiin. Istuimen
kansi tippuu toistuvasti hänen
selkäänsä, ja paperirulla pyörii
hankalasti. Lattia on täynnä roskia.
Kuinka kukaan aikuinen nainen voi
jättää jälkeensä tällaista siivoa?
Tehtävästään
suoriuduttuaan
koehenkilö
huuhtelee
kätensä.
Samalla hän vilkaisee altaan
yläpuolella olevaa peiliä. Kyllä,
nimenomaan peiliä, koska omaa
kuvaansa koehenkilö ei siitä millään
näe. Ilmeisesti peilit on liialla
pesemisellä pilattu? Vai ovatko ne
vain pölyiset?
Kokemuksistaan
järkyttyneenä
koehenkilö
päättää
lopettaa
yleisissä wc-tiloissa vierailut. Hän
säästää hätänsä kotiin, olipa hinta
mikä hyvänsä.

Raportin salainen liite:
Ennen istuutumista koehenkilö
vuoraa pöntön wc-paperilla. Täytyyhän nyt jotain äänieristystä
olla! Vedettyään varmuuden vuoksi
kolme kertaa hän suihkuttaa
koppiin Spice Girls-deodoranttia.
Seuraavalla kävijällä on edes
hitusen miellyttävämpää! Peilin
edessä koehenkilö sivelee huulipunaa pitkään ja hartaasti sekä
nuoleskelee ylimääräisen punan
pois etuhampaista. Hän tarkkailee
huolestuneena hiustensa juurikasvua ja kuluttaa ainakin litran
muotoilutuotteita kohentaakseen
kampaustaan. Seuraavaksi hän
nipistelee
poskiaan,
jotta
ne
näyttäisivät seksikkään punaisilta.
Lopuksi hän korjaa push upliiviensä olkaimet ja hyppii peilin
edessä nähdäkseen takamuksensa.
Näistä pienistä sivutoimista emme
kuitenkaan
kerro
kenellekään.
Emme kenellekään.
Linde

Kaksi veljestä, yhdeksän- ja nelivuotias olivat kaupassa. Yhdeksänvuotias ottaa hyllystä paketillisen tamponeja. Sitten he menevät kassalle maksamaan. Myyjätär kysyy:
- Nämä varmaan tulevat äidillesi?
- Ei ne tule, yhdeksänvuotias vastaa.
- No sitten varmaankin sisarellesi?
- Ei sillekään.
- Kenelle sitten oikein ostat ne?
- Tälle pikkuveljelleni.
- Hänelle? Mihin hän niitä käyttäisi?
- No me nähtiin mainos, jossa sanottiin, että kun käyttää näitä tamppooneja, voi uida ja ajaa pyörällä. Ei toi Riku osaa kumpaakaan.
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SIK-OTiT kopiokoneet
Oulun Tietoisku Oy on Sähköinsinöörikillan ja Oulun Tietoteekkareiden
omistama osakeyhtiö, joka tarjoaa kopiopalveluja kiltojen jäsenille.
Kopiokoneilla voit helposti kopioida luentoprujuja, vanhoja tenttejä tai vaikka
ohi menneitä laskareita. Yhden koneista muistiin on sijoitettu kaikki vanhat
sähkö- ja tietotekniikan osaston tentit.
Muutamia syitä miksi kannattaa käyttää SIK-OTiT
kopiokoneita
� Koneet toimivat sekä kopiokorteilla että kolikoilla
� Koneet ovat aina lähellä
� Kopiokonevastaavat sekä heidän apulaisensa
auttavat mielellään ongelmatilanteissa

Kopioiden hinnat:
� Yksittäiskopio
0.05 
� 200 kopion kortti 10 
� 400 kopion kortti 20 

Mistä löydät kopiokoneet:
Meillä on neljä
kopiokonetta,
jotka on sijoitettu
yliopiston keskeisille
paikoille
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Oligarkian koulutusohjelma
Suomen yhteiskunnallinen rakennemuutos kohti markkinalähtöisempää liberalismia on synnyttänyt
paineita myös maamme koulutukselle. Siksipä Oulunkin yliopiston
teknillisessä tiedekunnassa aloittaa
ensi jouluna uusi koulutusohjelma,
jonka tavoitteena on tuottaa uudenlainen sukupolvi huippujohtajia.
Nykyäänhän suurista koulutusmääristä huolimatta todellisista
huippu-johtajista on kova pula.
Suuri osa valmistuneista tulee
aikanaan työskentelemään erittäin
kansainvälisesti, jopa kokonaan
ulkomailla, esimerkiksi Venäjällä,
Latinalaisessa
Amerikassa
tai
Afrikassa. Alustavasti koulutusohjelman perusopinnoiksi on kaavailtu seuraavia kursseja:
P70534 Yhteiskuntasuhteet
Yhteiskuntasuhteet kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat
erilaisiin
tärkeimpiin
yhteiskunnallisiin vaikutuskanaviin ja
niiden tehokkaaseen käyttöön.
Kurssilla
tutustutaan
mm.
mafian
hyödyntämiseen
oman
vaikutusvallan
pönkittämiseksi
epävakaissa olosuhteissa. Ilman
suhteita järjestäytyneeseen rikollisuuteen on menestyminen oligarkkina liki mahdotonta. Mafia
on tärkeä työväline vaiennettaessa
nousevia kilpailijoita ja suorittaessa
poliittisia salamurhia. Kurssi koostuu luennoista ja pakollisesta

harjoittelusta alamaailmassa. Arvosanaan negatiivisesti vaikuttaa
joutuminen
tekemisiin
poliisin
kanssa, jos sinivuokkoja ei saada
korruptoitua.
P70542 Sosiaalinen vuorovaikutus
Kurssi sisältää perusteet, kuinka
selvitä päivittäin vastaantulevien
vuorovaikutus suhteiden aallokossa.
Kurssilla siis perehdytään psykologian avulla ihmismielen syövereihin. Tällöin esiin nousee niin
sanottu syvä johtaminen, mutta
se on syytä unohtaa nopeasti.
Sen sijaan kiristys on tärkeä osaalue
suostuteltaessa
poliittisia
vaikuttajia
tanssimaan
oman
pillinsä mukaan, eikä unohtaa
sovi
myöskään
kiristyksen
merkitystä omia työntekijöitä käsiteltäessä. Lahjuksien tehokas
käyttö haluttujen päätösten aikaansaamiseksi on toinen kurssin
pääaiheista.
Kurssin
numero
määräytyy soveltamalla opittuja
asioita kurssin pitäjää kohtaan,
arvostelijan pahoinpiteleminen kuitenkin vaikuttaa arvosanaan negatiivisesti.
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P70696 Terveystiedon perusteet
Oligarkin asemaa on mahdotonta
saavuttaa ilman täydellistä paneutumista asiaan, johon kuuluu
henkisten ominaisuuksien lisäksi
myös
oikeanlainen
fyysinen
olemus. Neljällä jakkaralla istuminen yhtäaikaa vaatii paljon
fysiikalta. Kurssin tavoitteena on
ohjata opiskelijoiden ruokavaliota
terveellisempään suuntaan kohti
entistä
rasvaisempia
ja
rasvaisempia ruokia. Kurssi painottuu
lyhyen
teoriaosuuden
jälkeen
käytännön
harjoituksiin,
jotka
jakaantuvat koko opiskelu ajalle.
Kaikenlainen
omatoimisuus
on
erittäin suotavaa. Kurssin loppukoe
suoritetaan
paikallisessa
pizza
puffetissa ja arvosana määräytyy
vaa’alla mitatun painon-nousun
perusteella.
Kaikenlaisten
lisäpainojen käyttäminen on ehdottomasti kiellettyä.
P75796 Kansainvälinen
liiketoiminta

Suomessa tärkeää on poliittisten
päättäjien lahjominen ja kiristäminen yhteiskunnallisten etuuksien, kuten veron alennusten,
saamiseksi. Kurssilla opetellaan
mm. kiristämään yrityksen pois
maasta siirtämisellä. Maassamme
oligarkin toiminnassa korostuvia
teollisuusaloja ovat tietoliikenne
ja metsäteollisuus. Kurssi suoritetaan, jos jaksetaan ja arvosana
määräytyy nenäkarvojen värin
perusteella.
P703435 Logistiikan perusteet
Kurssilla tutustutaan siihen, miten
suuria eriä raaka-aineita tai valmiita
tuotteita
siirretään
paikasta
toiseen.
Etenkin
huumelastien
kanssa kannattaa olla tarkkana
ettei käry käy. Salakuljetus on
nykyaikana todella monipuolinen
ja jatkuvasti kehittyvä tieteenala.
Kurssin
aikana
opitaan
mm.
selviämään kiristyneistä turvatarkastuksista ns. ”kuivin jaloin”.

Riippuen toiminta ympäristöstä
erilaiset asiat painottuvat oligarkin
työssä. Kurssin tarkoituksena on
tutustua toiminan eroavaisuuksiin
eri maissa. Kielten lisäksi tutuksi
tulevat kulttuurien poikkeavuudet.
Venäjällä korostuvat erityisesti
suhteet
mafiaan
ja
energia
teollisuuden
hallitseminen.
Latinalaisessa Amerikassa toiminta
ympäristöinä ovat sekä jättimäiset
plantaasit että huumeviljelmät.
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Vierailevina asiantuntijoina olevista
Osama Bin Laden kertoo aseiden
salakuljetuksesta
ja
Saddam
Hussein peräpukamistaan. Kurssi
suoritetaan
Vaalimaan
rajaasemalla. Arvosana määräytyy
luennoitsijan tilaamien tavaroiden
perilletulon perusteella.
P544457 Matematiikan
peruskurssi I
Oikeanlainen matemaattinen näkökulma katsoa maailmaa on
nykyaikana
osa
yleissivistystä.
On tärkeää osata laskea niin derivaatat, trigonometriset funktiot,
integraalit, kuin logaritmitkin...
väärin. Olennaisinta on osata
pyöristää itsensä kannalta oikeaan
suuntaan.
Yrityksen
toiminta
vaikeutuu
huomattavasti,
jos
tilinpäätös on tehty ilman oikeanlaisia matemaattisia operaatioita.
Kurssiin sisältyvät myös Juhan
af Graanin luennot ns. pseudomatematiikasta ja Kari Peitsamon
koko tuotannon läpikuunteleminen
putkassa Himangalla. Eikä siinä
vielä
kaikki!
Ilmoittautumalla
heti, saat mukana myös tämän
upean viehesarjan. Tule kuntoon
30 päivässä. Aromipesässä ruoka
val-mistuu hauduttamalla. Elämän
tarkoitus on 42. Tango on EteläAmerikkainen tanssi johon liittyy
voimakas tunnelautaus. Kurssin
arvostelun suorittaa Paavi, joka
kertoo arvosanat henkilökohtaisesti
uniin ilmestyen.

P457479076656478 Dadaismin
syvin olemus –kurssi
Apina ja gorilla kävelivät torilla
attribuutin säestäessä Lenin nosti
minuutin
käsivarsilleen,
jotka
olivat
tosiasiassa
Venäläinen
kantoraketti. Puhelinpylväs härmistyi tavatessaan pluraalin rasvaimun, saostui ruplasta punnaksi
värjätyillä viiksillä purjehtiessaan
alkuräjähdykseen. Murhattu kakofonia lapasessa tapasi sienestysretki
täyttymyksensä
kurottaessaan
kohti silvottua differentiaalia paitsion iäisyyden sivuuttaen. Ensi
vuonna
Suomen
talouskasvu
lähtee
jyrkkään
nousuun
ja
uuden IT-buumin vuodet ovat tulossa. Kurssin arvosteluasteikko:
Antilooppi, kirahvi, arkkupakastin,
retiisi, Mikko Alatalo. Suoritusajankohtavaihtoehdot: Käkikello.
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Sähköosaston iloinen abirekryreissu 27.-28.1.2004

Minä lähden Pohjois-Karjalaan
vaihdan farkut verkkarihousuun
kotiseudulle Pohjois-Karjalaan
juon kaljaa auringon nousuun…
Sekalainen lauma sini- ja mustahaalarista porukkaa kokoontui
synkkänä ja pimeänä talviyönä
yliopiston X-oven eteen kellon
lähestyessä neljää. Tarkoituksena
oli käydä puhumassa PohjoisKarjalan
abiturienteille
järkeä,
ja saada heitä tulevaisuudessa
opiskelemaan sähkö- ja tietotekniikan osastolle Ouluun. Joensuun
seutu on perinteisesti ollut hieman hankalaa aluetta, ja monet
tekniikkaa opiskelemaan lähtevät
nuoret suunnistavatkin opintojen
perässä kohti lappeen Rantaa. Oli
aika korjata tilanne. Mukana oli
tietysti kaikenlaista rekvisiittaa
aina osaston banderolleista SIKin
möykkävaunuihin.

niillä penkeillä nukkumaan pystyi, mutta varsin epämukavasti.
Tiistaipäivän suunnitelmiin kuului
Nurmeksen ja Lieksan lukioihin
ryntääminen. Lieksan lukiossa teekkarilauma valtasi fysiikanluokan
ja esiintyminen aloitettiin kalvosulkeisilla. Hyvinhän se meni, kun
ottaa huomioon esityksen täydellisen valmistelemattomuuden. Sen
jälkeen SIKin porukka ottikin esille
kolvit ja nuorisojoukko sai tehdä
itselleen omat ledimössöt. Suurin
osa abeista tuntui jopa olevan
kohtuullisen kiinnostunut. Tiedä
sitten olivatko tosissaan vaiko
pelkästään esittivät.

Menomatka meni suurelta osin nukkuessa. Onneksi bussissa oli väljää
ja lähes kaikki saivat vallata kaksi
paikkaa. , Tosin ainakin allekirjoittaneella tuli hieman kahnauksia
jalkatilasta Pohjasen kanssa. Kyllä
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Iltapäivän ohjelmaan kuului majoittuminen Joensuuhun, ruokailu,
sauna, ja omatoimista tutustumista
Joensuun kaupungin arkkitehtuuriin ja historiaan. Hotellin sauna oli
kyllä ihan tehokas, mutta pieni. Ja
lauteet tuntuivat vähän huterilta.
Loppuillasta ei sen kummempaa
sanottavaa olekaan, mitään kovin
mainitsemisen arvoista kun ei
tapahtunut. Kyllä se vain on niin,
että teekkarit osaavat käyttäytyä
sivistyneesti ja häiriöitä aiheuttamatta vieraassa kaupungissa. Kiinnostuneet voinevat pläräillä OTiTin
ja SIKin gallerioita.

Keskiviikkoaamuna
osa
jaksoi
nousta aamiaiselle, osa ei. Tällä
kertaa jakauduttiin kolmeen ryhmään, joista kaksi jäi Joensuun
lukioihin ja yksi siirtyi Kontiolahdelle. Osa porukasta kärsi vähän
aamupahoinvoinnista, mutta urhoollisesti kaikki rekrysivät abeja
sen minkä ehtivät. Ruokailun
jälkeen olikin aika kääntää linjaauton nokka kohti Oulua ja toivoa
sormet ristissä, että tulevaisuudessa Pohjois-Karjalasta tulevien
opiskelijoiden määrä vähintäänkin
tuplaantuu sähköosastolla.
-Scam

Lieksan lukion rehtori saa osaston kahvimukin.
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Terminaali 1/04
Abirekrymatkalla kuultua:
”Täällähän on melkein yhtä monta taksia kuin Lieskassa.”
- SIKin tyttö ihasteli Nurmeksen keskustaa
”Mä haluan uuden alapään.”
- Eräs tietoteekkari Kontiolahden lukiolla
”Vittu, mulla oli viis muijaa pöydässä ja jätkä pilas kaiken!”
- Tietoteekkari avautui toiselle kiihkeän tiistai-illan jälkeen
”Ajoin vaan sen yhden pois siitä pöydästä…. Muuta en tehny! Käsi
ylös virheen merkiksi.”
- Syytetty puolustautui
”Show me your penis right now!”
- Erään SIKin tytön hellä, mutta möreä-ääninen herätys
nukkuvalle OTiTlaiselle. Herätetty ei ollut järin iloisella tuulella…
”Mä tiedän missä me ollaan: Lappeenrannassa… EIKU Joensuussa.”
- Joensuun keskustassa kuultua.

MM-Kyykässä kuultua:
”Eihän se kerta homoksi tee.”
”Anna pähkinä, homo.”
”Tuo salama meni suoraan flashbackinä mun aivoihin!”

SEURAAVASSA NUMEROSSA:
Helikopteripilotin opaskirja, 3 sikaa - lyhytkertomus,
George W. Bushidon paneelikeskusteluquotet, “Reijon
Eläintarha”-värityskirjan parhaat palat ja Lasse Määtän
“Secrets”, NOT!
Oikeasti ainakin solmuohje, Wapun aikataulu, jne...
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