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Paeaekirijoitus
Vuosi on taas vaihtunut ja opintoviikot hieman lisääntyneet (kenellä
on, kenellä ei). Ja alku on ollut ainakin minun kohdalla hieman sekava,
mutta jyvälle on päästy nopeasti ja hyvät ystävät auttavat vaikeuksien
tullessa eteen. Vaikka kiireitä on kertynyt, niin bilettämistä ei ole
missään nimessä unohdettu. Tähän käy hyvän ystäväni kuolemattomat
sanat “Se ei oo väärin!”.
Tänä vuonna minulla onkin lehden toimituksessa apuna jopa viisi
toimittajaa, jotka kukin kirjoittavat omalla tyylillään kiinnostavia ja
ajankohtaisia artikkeleita. Puppuako? Ehkä, mutta silti kiltalaiset ovat
halunneet meidät tähän hommaan. Jos juttujen taso ei siis miellytä,
niin laita oma juttusi tulemaan minulle tai pysyttele hiljaa. Mutta eipä
masenneta lukemiskokemustasi liikaa vaan toivotetaan antoisia hetkiä
terminaalin parissa ja menestyksekästä vuotta.
Pasi “Hevibasisti” Pyyppönen
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PJ:n Palsta
Nyt kun kaikki ovat kutakuinkin toipuneet uuden vuoden juhlista, on aika
kääntää katseet kohti tulevaa kevättä. Uusi hallitus on taas astunut remmiin, mutta suuria
linjan muutoksia ei ole vielä ehtinyt tapahtua. Mitä uutta tämä vuosi voi tuoda edelliseen
verrattuna?
Alku ainakin näyttää lupaavalta. Olemme tähän mennessä saaneet kaksi
kannatusjäsentä, mikä on huima parannus edellisvuoden yhteen verrattuna. Tämäkään
ei vielä ole mitään, vaan parempaa on tulossa. Tätä lukiessa olette jo varmasti käyneet
ihailemassa killan uusia kotisivuja. Nämä kiltalaisten hartaasti odottamat sivustot
julkaistiin vihdoinkin ja hyvää kannattikin odottaa. Sivut ovat hienot, selkeät ja antavat
ylläpitäjille useita mahdollisuuksia muokata niistä haluamansa. Kiltalaisia, eli Teitä
voidaan palvella entistä paremmin esimerkiksi tuomalla esille killan tapahtumia ja
antamalla niistä tarkempaa infoa.
Jos uudet nettisivut olivat työn ja tuskan takana, niin sitä on myös uuden
kiltahuoneen löytäminen. Wanha kunnon Pommarimme on toki aina niin kodikas ja
joskus jopa siistikin, mutta se on auttamatta syrjässä. Vanhempien tieteenharjoittajien
hätähuudot ovat täyttä totta: Tietotalosta on pitkä matka kiltahuoneelle. Tämän vuoksi
pyrimme edelleenkin käymään keskusteluja yliopiston henkilökunnan kanssa uusien
tilojen löytämisestä, lähtökohtana kuitenkin se, että paljoa pienempiin tiloihin meidän ei
kannata muuttaa.
Viime aikoina kiltahuoneella on näkynyt ilahduttavan paljon uusia
opiskelijoita. Tämä on erittäin hieno asia myös killan jatkuvuuden puolesta. Uusia
aktiiveja tarvitaan aina ja mikä onkaan parempi paikka päästä nauttimaan kiltatoiminnan
herkuista kuin oma rakas kiltiksemme. Toivottavasti myös useat muut teekkarinalut
löytävät tiensä raikkaaseen oleskelutilaamme ja siten pääsemme tutustumaan toisiimme.
Vielä kevään tapahtumista hitusen. Menestyksekäs abirekrymme
Rovaniemelle sekä kauden ensimmäiset kiltahuonebileet ovat takana. Edessä
meillä tulee olemaan useita tapahtumia, joista mainittakoon worms- ja 9-pallocupit,
fuksiseminaari sekä perinteiset Humanöörisitsit. Tämän vuoden KotiMaanPitkä
suuntautuu jälleen kerran etelään viimeisenä kohteena Otaniemi, missä myös
järjestetään TiTeenien Taistot vuosimallia 2005. Uskon että reissuun lähtee jälleen kerran
hyvinkin edustava ja monipuolinen porukka pitämään Oulun mainetta yllä ja varsinkin
pitämään hauskaa. Se tässä on kuitenkin aina ensisijaista.
Lopuksi toivotan
kaikille kiltalaisille tarmokasta
opiskeluintoa kaiken hauskuuden
ohella. Jaksakaa vielä vähän aikaa,
kyllä se Wappu tulee yllättävänkin pian!

- Janne
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Hallituksen Irc-haastattelu
* Now talking in #terminaali
* Retrieving #terminaali modes...
* Scenecop (~Scenecop@tuomi.oulu.fi) has joined #terminaali
* Scenecop changes topic to ’Scenecop haastattelee | Päivän uhrina: OTiTin hallitus 2005’

<Scenecop> - Nimi nikin takaa, vsk, AA-kerhon jäsennumero ja toimenkuva.
Alotettaa ite pääpirusta.
<Xanthi> Janne Tuovinen, 3., 32, PeeJii
<Hernis> Vesa Hepa-aho,3.,aamt24/7, Sosiaali- ja terveysministeri
<Fugitiv3> Pasi ”Hevibasisti” Pyyppönen, toinen, en juo ”koskaan”, spämmiministeri
<GigAntti> Antti ”Tohtori” Arffman, 3., 2 , kulttuuriministeri, vpj
<Hernis> Vesa ”Hernis” Hepa-aho,3.,aamt24/7, Sosiaali- ja terveysministeri
<junes> Ville Junttila, 3, Altian Viinikerhon jäsennro 1236, Rahastonhoitaja
<Lane^> Laura Neuvonen, 3. vsk, 0445626801, opetusministeri
<Jaker> Jaakko Rajakallio, 2., 12765, teollisuusministeri
<loora> Laura Kemppainen, 2., 100, Työvoimaministeri
<paavvoo> Tiina ”paavo” Maununiemi, 1.,x, sihteeri
<TarrasQ> Tapani Mattila, vsk n, Ulkoministeri ja PC-vastaava, AA-kerhon naapuri
(ihan oikiasti!)
<Scenecop> - Jos killan varat ohjautus hallituksen virkistyskäyttöön (ihan niinku ei
jo ohjautus) ni miten määräisit ne käytettäväksi kutakin hallituksen henkilöä kohti?
<Xanthi> ohjaisin ne edelleen PJ:n ja rahastonhoitajan henkilökohtaiseen
virkistäytymiseen
<Hernis> junekselle lisää viiniä,itse voisin piipahtaa rakkauden kartanossa :)
<Fugitiv3> jep, junekselle vaan kaikki niin saa parempaa viiniä alkosta
<junes> ohjaisin ne edelleen PJ:n ja rahastonhoitajan henkilökohtaiseen virkistäytymiseen,
sekä hankkisin killalle viinitilan Etelä-Ranskasta
<GigAntti> koiravettä mulle, muille riittä yksi olut paitsi junes sais pullon viiniä.
<GigAntti> siis kiltaviiniä
<Xanthi> lisäyksenä äskeiseen: ja muille ostaisin banaanin

Killan rahastonhoitaja
Ville “Junes” Junttila
haastateltavana
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<Lane^> 100% varoista hallituksen naisten saunailtaan ja junekselle kiltaviinit
<Fugitiv3> huh, melkonen saunailta taitais tulla
<Jaker> ostetaan altia killan alaisuuteen!
<loora> työvoimaministeriö tarvitsee kaikki rahat, sillä työvoimallahan tätä kiltaa
pyöritetään. naiset voisivat myös juoda toisensa kauniiksi
<paavvoo> niillä hallituksen ainoa fuksi vois opetella tavoille, tosin kannatusta
myös tolle saunaillalle
<TarrasQ> Jaahas.. ja vielä rehellinen vastaus? ;) Kyllä ne ois pakko jaella melko
tasasesti - ehkä PJ:lle vähän isompi osuus - jos ei sitten määräis kaikkea itelle
ja pakenis jonnekki kauas ja lämpimään
<Jaker> kolaakin voisi tietysti ostaa, jääkaapin varastot on loppumassa
<Scenecop> - Miksi OTiT? Ja jos olis joku muu ni mikä ja miksi?
<Xanthi> Olin liian tyhmä muualle ja koneelle en halunnut, terveisiä zetalle :)
Isona tahtoisin olla rikas, mutta koska sitä varten ei ole koulua, niin täällä sitä ollaan ja
tehdään Vasaran porukkalottoa
<Hernis> jotain kai vinksahti päässä lukion tokalla(sillon tää kuningasidea tuli),
ehkä tietokoneistuskin kiinnosti... Ja olisin ehkä Miljonääri(-Hernis), ja syytä ei oo,
se olis kutsumus
<Fugitiv3> en tiiä, mitähän minä täällä muuten oikeastaan teen? ammattikouluun oon
monesti meinannu lähtee. varsinkin ennen tenttiä. Musiikin tuottamiseen liittyvä teknologia
kiinnostais. Se vois olla ihan mukavaa. Tai jotku musiikkiteollisuuden hommat.
<GigAntti> OTiT koska et antanu, jos olisin joku muu niin en olisi sama. Siksi.
<Jaker> Mihinkäs sitä noulaifferi muka menis muualle, paitsi ehkä tollolaan, mutta
kun lutkat on niin penseitä ;)
<Lane^> Koska OTiT rulaa ja rallattaa. Jos olis ihan pakko harkita jotain muuta niin
ympäristötekniikka, koska kemia on kivaa. (Btw, hakuaika alkaa 1.3 ja pääsykokeet on
31.5. ja 1.6. Miten niin oon jo ottanu selvää??)
<junes> Sama kun kysyisit miksi banaanit on hyviä? Tai miksi Hernis aina rakastuu
kaikkiin? Tietysti OTiT. (oikeesti en vaan jaksanu lukea pääsykokeisiin, ja päädyin tänne.
<loora> en tiiä, ehkä se lähti hetken mielijohteesta. hulluksihan täällä meinaa
välillä tulla :P jos se olisi joku muu niin se olisi varmaankin ymp, koska
ympäristötekniikkaakin voisin opiskella. vaikka kyllähän mun sydän tulee aina olemaan
otit:lla :)
<paavvoo> yksisana: Aivopesu!
<TarrasQ> Harkinnassa oli myös SIK, mutta valinnan käänsi mustat haalarit ja se, ettei
mua oikiasti niin paljo kiinosta ihmetellä, miten sähkö kulkee käämissä. Tottakai joku
saattaa valita OTiT:n sijasta jotain ihan erilaista, kuten ne mustahaalariset teekkareista
parhaat: logopedit!
Janne

Vesa

Pasi
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<Scenecop> - Wappu lähestyy taas uhkaavasti, ja sillohan teekkarin kunto
punnitaan. Olut vai viini?
<junes> VIINI
<Hernis> OLUT
<Xanthi> OLUT!!! Joko saa juoda?
<Jaker> kalija
<GigAntti> Koiravesi, mutta jos nuista pitää
valita niin juon kummatkin.
<Fugitiv3> ossaajaolut
<loora> no lupasin kyllä uutena vuotena, että
juon enemmän olutta...
<paavvoo> vuksi juo kaiken
<Lane^> olutta, prkl
<junes> lisäys: (oikeestaan kaikki muukin)
<Xanthi> perkeleen takapajulan juntit, kiltaviini
on hyvää PISTE! eurooppalaiset juomatavat
kunniaan :)
<Hernis> juodaan ittemme tuolien alle,,,junes
junes junes
<TarrasQ> Pidemmän kaavan mukaan olut,
mutta mielellään viiniäkin, erityisesti ruuan
kaverina. Joskaan ei kuitenkaan makkaran
kanssa...
<Scenecop> - Jos OTiT olis bändi, niin
mikä ja miks?
<Lane^> Royal Gigolos- Tarviiko muka selittää??
<loora> Ella ja Aleksi - ihan yhtä kehittynyttä
porukkaa ja jututkin samalla tasolla.
Kukaan ei nyt saa suuttua ;)
<Xanthi> joku kikkelihevibändi taiteilija ismo
shaftin laulutapojen perusteella.
<GigAntti> Eläkeläiset feat. Volga, No kyllä
te tiiätte miksi.
<junes> Varmaan Indica, Kysy Hernikseltä miksi
<Hernis> INDICA, mää tiiän nää hommat
<Hernis> junes,nöyyyyy
<Fugitiv3> Slipknot. kaikilla on ihme naamarit päässä.
<Jaker> Black Sabbath - Miehet mustissa jne.
Ja kaikki on kuitenki aivan yhtä hulluja ku Ozzy!
<Lane^> ja yhtä hyvässä kunnossa sen ikäisenä...
<TarrasQ> Black Sabbath - soittaa Paranoidia
loopilla ja örvellyksen keskeltä paljastuu
mustiinpukeutuneita hörhöjä.
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<Scenecop> - Haarukka vai Lusikka?
<Xanthi> iso veitsi
<junes> Lapio ja harava
<loora> Lusikka, se on mukavan pyöreä ja
sillä ei voi satuttaa itteään.
<Lane^> Mieluiten sormilla
<loora> ja yksi kuollut orava, kiitos
<Fugitiv3> lusikalla voi kauhoa alkomahoolia,
haarukalla ei (paitsi jellyä)
<Hernis> lusikkaa voi käyttää apuna jos oksa
ei tuu helposti
<GigAntti> Lusikkahaarukka. käytännöllinen
<paavvoo> Lusikka
<Jaker> Lusikan PK2:n luennot on jo ohi.
Siispä haarukka.
<TarrasQ> LuHa. Jos pitää valita:
haarukka ehdottomasti.
<Scenecop> - Pitkä vai lyhyt?
<Fugitiv3> No KOTIMAAN PITKÄ
<Xanthi> tölkki
<loora> ulkomaan lyhyt
<Lane^> PITKÄ, ja aivan sama mistä on kyse
<paavvoo> pitkä :)
<Hernis> kotikaupungin pitkä
<GigAntti> Eihän lyhyestä tuu kuin paha mieli,
Siispä pitkä.
<Jaker> pitkä toki
<junes> selekeästi muilla joku salaliitto, LYHYT
<junes> viinitonkka on parempi
<TarrasQ> Suomalainen pitkä on nykyään niin
kovin lyhyt.
<Scenecop> - Elämän tarkotus? 42 EI kelpaa vastaukseks.
<Xanthi> Olla parempi kuin joku muu
<Hernis> Elää täysillä keinoja kaihtamatta! +aamt
<loora> Minä ainakin aion tuhlata paljon rahaa ja aivosoluja.
<junes> http://turing.uiah.fi/tarmo/teksti/elamantarkoitus.html
<GigAntti> Omistaa elämä. Mitä normi tietoteekkari ei
saavuta koskaan.
<paavvoo> pööpöillä tunteella
<Fugitiv3> opiskella...
<junes> Fugitiv3: just
<TarrasQ> Elämä? Siis eikös se oo se tyttöbändi?
<Lane^> 42
<loora> niin ja nuo aivosolut tuhlaan tietysti aivasteluun

7

Terminaali 1/05
<Scenecop> - Kuinka aiot henk.koht. edistää killan toimintaa tulevana vuonna?
<Xanthi> Tukkimalla kopiokoneen, tuskin mulla on muutakaan tekemistä
<Hernis> olla hajoamatta ja pitää fiiwis korkealla
<Jaker> Xanthi: et perkele!
<loora> Aion käyttää naismaista aistiani ja toivoa että se toimii.
<Fugitiv3> yhdistää kiltalaisia jollain tavalla. Bileet syynimaalla!
<GigAntti> Autan kiltalaisia naamailemaan ympäri Suomea. Edistän teekkarikulttuuria
ja OTiT:n suhteita humanisteihin
<Jaker> Laitetaan Tietoisku tuottamaan voittoa niin se voi maksaa velkansa
killalle joskus :)
<Lane^> Edistää kiltalaisten opiskelua ja valmistumista niin kuin parhaaksi näen.
Vaikkapa olemalla kaikkien tunnollisten opiskelijoiden puolesta naamat joka paikassa.
<paavvoo> Aion sisäistää teekkarin syvimmän olemuksen ja tuua palijon mainetta
&kunniaa killalle...
<Xanthi> Jaker: kannatetaan. saadut rahat lahjoitetaan vuonna 2054 ex-PJ:jien ja
ex-rahastonhoitajien virkistäytymisrahastoon
<junes> Tuskin ehdin edistämään killan toimintaa millään lailla, koska kaikki aika
menee kiltahuoneella larppaamiseen.
<TarrasQ> Ylläpitämällä ja edistämällä yhteyksiä muuhun maailmaan. Kehittämällä
rahavirtaa kannatusjäseniltä. Kehittäminen ei tässä tarkoita Nordea-tyylistä konttoriverkon ”kehittämistä”: Lakkautetaan melkein kaikki toimipisteet asiakkaan läheltä.
Laura N

Jaakko

Laura K

Tiina

Tapani

Terminaalin linkkivinkki:
http://www.mcvasara.com

- OTiT:in virallinen puuhasteluseura -
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<Scenecop> - Terveiset kiltalaisille, Lajusen Larpalle ja Amerikan tuoreelle
jälleenvalitulle isoherralle?
<Fugitiv3> bushille http://www.sorryeverybody.com/
<loora> Elämä on vaalallista --> ei kannata nauraa liukkaalla tiellä
<Hernis> Varokaa pernojanne!
<Lane^> Töttöröö.
<paavvoo> Palellaan!
<Xanthi> Parasta kiltaa on turha enää kehua, Lajunen on Larp ja yrjö B. on
idioottien idiootti, menis paikkaamaan haimaa, moro
<GigAntti> Pidetään hauskaa(aamt), paitsi Yrjö.
<TarrasQ> Muutaman vuoden toimintaa seuranneena voin todeta, ettei kiltalaisten
aktiivisuus ja muu toiminta ole lainkaan niin huonolla tolalla, kuin joku voisi väittää.
Parannettavaa silti toki aina on, mutta arvon kiltatoverit, on kunnia edustaa teitä!
<TarrasQ> Pääosin arvostan Laurin tavoitteita ja toimintatapojakin. Olet, Lauri,
vakuuttavin rehtori, jonka oppilaitoksessa olen opiskellut.
<TarrasQ> Diplomaattisen selkkauksen välttämiseksi jätän George Bush II:n terveiset
julkistamatta. OTiT:n kiltahuoneen vapautus ei tosin onnistune helikoptereilla, eikä
lentotukialuksilla, mutta ovatpa jenkkimokomat tainneet opetella Irakissa kaivautumaan
katakombeihin...
<Jaker> Terve, ja kiitos kaloista. (pakkohan se on joku DNA-viite saada vastauksiinki, nii!)
<Fugitiv3> junes ameriikan presidentiksi!
- Scenecop
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Perhetapahtumat
Syntyneitä
20.1.2005 syntyi esikoinen informaatioverkostojen opiskelijoille. Ylpeät vanhemmat
antoivat lapselle nimeksi Infonia.
INFONIA LYHYESTI
Informaatioverkostojen ammattiainekerho Infonia toimii OTiT alaisuudessa ja siihen
voivat liittyä kaikki informaatioverkostojen opiskelijat. Kerhon tarkoituksena on lisätä
koulutusohjelman tunnettavuutta sekä tukea jäseniään opiskeluun ja vapaa-aikaan
liittyvissä asioissa. Haluamme kaikki infolaiset mukaan toimintaan! Tehdään yhdessä
kerhosta meidän näköinen!
Infonian ensimmäisen hallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja,
Sihteeri,
Rahastonhoitaja,
Kerhotäti/setä,
Emäntä/Isäntä,
Viestintämestari,

Saila Järvinen
Johanna Hasari
Jussi Määttä
Toni Piirainen
Hanna-Leena Roivainen
Taneli Rautio

-Saila

Homma toimii
vanhempanakin.
Ehkä hieman
eri tyylillä...
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Abirekry 2005 Lappiin
Tipallisen tammikuun perinne, Abirekry,
suuntautui tällä kertaa Pohjoisen lukioihin.
Ensimmäisen päivän vierailukohteet olivat
Kemin lyseo ja Pello ja toisena päivänä
haistiin pahalle kolmessa Rovaniemen
lukiossa.
Kemissä
lyseon
audiotorio
täyttyi
kiinnostuneista ja show vedettiin kunnialla
läpi. Tilaisuuden jälkeen mielenkiintoa
herätti vanhojen tanssien harjoitukset, joihin
myös muutama teekkarikin innostui
osallistumaan
paikallisen
opettajan
kehoituksesta. Tanssikuvioissa tosin oli
toivomisen varaa.

Rakkauden ruhtinas kartanossaan

“Pelhossa” koettiin varsinainen yleisöryntäys,
sillä rekrytilaisuus oli päätetty pitää vasta
koulupäivän jälkeen vapaaehtoisena. Paikalle
vaivautuneet kuusi abia saatiinkin toivottavasti
aivopestyä oikealle alalle, sillä jokaista kohden
oli noin viisi rekryäjää. Ennen esittelyä
Vompatin johdolla toteutettu kiertoajelu tarjosi
rekrybussilleläpileikkauksen
paikallisiin
nähtävyyksiin. Jonkun hiihtäjän patsaasta ja
tyhjästä
ostoskeskuksesta
riittääkiin
kerrottavaa jälkipolville.
Lesboja Tivolissa? kö?

Keskiviikkoilta
sujui
tutustuessa
Rovaniemen sykkivään yöelämään.
Bileet alkoivat jo hotellissa ja ainakaan
Rosbergin Kekeä ei kiinnostanut,
sillä oletettavasti F1-mestarin pyynnöstä
hotellin henkilökunta kävi ajamassa
käytävillä pyörineet bilettäjät takaisin
huoneisiin. Sehän ei kuitenkaan menoa
hidastanut ja tyhjäksi todetun Doriksen
kautta suunnattiin Tivolin euron iltaan.
Keikka oli menestys ja OTiT otti haltuun
sekä tanssilattian että esiintymislavan.
Tiskin ääressä kunnostautui erityisesti
Tohtori Volfram, joka kiskaisi kurkusta
alas 4 cl: n lääkeannoksia kaksinumeroisen
määrän.
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Aamun koittaessa oli aika taas keskittyä abien vonkaamiseen ja ensimmäinen
porukka suunnistikin hyvin valvotun yön jälkeen Rovaniemen lyseon lukioon.
Vastaanotto oli mielenkiintoinen, sillä osa abeista muisti haalaripukuisten
suorittamisen edellisenä iltana Tivolissa. “Mitä te täällä teette”, kyseltiin
käytävillä ja siinä sivussa myös eräs opettaja halusi tehdä selväksi, että
vieraat eivät käytä pipoa sisätiloissa. Kaiken kruunasi henkilökunnan kitinä
pahalle haisevista teekkareista. Kalvosulkeiset pidettiin, mutta tilaisuuden
päättyminen oli molemminpuolinen helpotus.
Päivän toinen lukio, Korkalovaara, osoitti sen sijaan täysin vastakkaista
vieraanvaraisuutta ja kaikki menikin ihan putkeen. Palaute oli pelkästään
positiivistä ja opokin puhui vieraille ilmaisen lounaan koulun ruokalassa.
Tähän lukioon ei taida olla enää asiaa

“Ei
sanaakaan
opiskelijaelämästä”,
ohjeisti Ounasvaaran lukion opintoohjaaja esittelijöitä. Lisäksi lyseolta
kantautuneet tiedot pahasta hajusta
takasivat
vahvat
ennakkoluulot
opettajien
keskuudessa.
Farssi
sai
päätöksensä, kun kesken ledimössöjen
kolvaamisen
puutetta
ja
pahaa
oloaan purkanut vihainen naisrehtori
käski kaikkia haalaripukuisia poistumaan
välittömästä kyseisestä rakennuksesta.
Kaikesta
huolimatta
pääkohderyhmä
eli abit olivat kiinnostuneita ja luokassa
piti jakaa jopa seisomapaikkoja.

Abirekryllä sanottua:
“Mitkä nuo on?”
- Ounasvaaran lukion abi ihmetteli
möykkävaunua
“Siitä ei oo lupa puhua”
- Asiallinen vastaus asiattomaan
kysymykseen
“Missä on miesten vessa?”
- Sikin fuksitytölle tuli hätä kesken
ruokailun huoltoasemalla

Huikean abirekryn jälkipyykki on vielä “Nyt mä oon ihan oikeesti rakastunut”
pesemättä, mutta siitä ei ole epäilystäkään
- Jockey vuodatti Junekselle
etteikö ensi syksynä tulisi pohjoisesta
aamuyöstä
invaasio motivoitunutta opiskelija-ainesta
“Ne oli varmasti lesboja”
sähkö- ja tietotekniikan osastolle.
- Herniksen tilitys, kun Tivolin tytöt
kieltäytyivät tanssikutsusta

- Jouni
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Se alkoi ihan tavallisena joulukuisena krapulapäivänä, mutta päättyi verisiin
kyyneliin. Siis mikä voisikaan olla parempaa katsottavaa kuin joku unohtumattomista
Rocky-leffoista? No kaikki viisi Rockya putkeen tietenkin! Kankkuspäivän iloksi
Timo, Pekka ja Tane laittoivat hanskat käteen ja pistivät Roki-saagaa vasemmalla
alakoukulla vastapalloon. Eihän siinä silloin voi todeta enää mitään muuta kuin…

YO, ADRIAN!
Rocky (1976)
12.50 Promokuvien otto
12.52 Telkkari yritetään saada päälle
12.53 Kake löytyy. DVD sisään… Valikon
Rocky-tunnari alkaa soimaan
12.54 Teknisiä ongelmia, ei osata käyttää Ollin
vehkeitä
12.55 Tuttu tunnari pamahtaa ilmoille. Ilmassa
on suuren urheilujuhlan tuntua!
12.58 Elokuvahistorian suurin yllätys: Rocky
13.20 12-vee teinityttö vittuilee Rockylle
voitti matsin!
13.22 Kaikkihan sille vittuilee. Tunnari toisen
13.01 Rockylla on ihq nahkatakki
kerran! Ja sille.
13.03 Rocky pistää viiltävää kommenttia
13.25 Sataman nurkkien villi huhu: Rockylla on
kalanruoasta ei kun kilpikonnanruoasta
tänään deitit.
13.04 Adrian
13.26 Puoli tuntia mennyt – Pekkaa jo puuduttaa.
13.08 Tyylikkäät lasit Rockylla
Zarpov tunnustaa, että jo 11:n minuutin kohdilla
13.10 Rockylle vittuillaan. Ei mee hyvin. Tunnari teki tiukkaa
pianolla ekan kerran! (Otettiin sille)
13.28 Kiitospäivän ateria
13.12 Kaikki kamat on kassissa - Rockylla ei oo 12.29 Kalkkuna ulos ikkunasta! Se olikin ovi.
enää kaappia salilla. Yhyhyhyhyhyhyhyyyy….. 13.31 Rocky maanittelee. Rocky heruttaa…
13.13 “Oot tomaatti!” – Valmentaja Mickey
EI HERU
13.15 Smooth Operator lämmittelee Adriania
13.32 Adrian on aina valmis… lähtemään
13.16 Lucky Seven
13.33 Jääkaapilla käynti
13.17 Rocky tilittää naisongelmista
13.34 Southpaw = vasuri
13
13.19 “Stay in school!” – Apollo
13.36 Rokky puhuu liian kovaa
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13.38 “Olen tyhmä” – Rocky
14.45 ADRIAAAAAAN! Ja sille…
13.39 “Wanna come in?”
14.47 Kaikki rakastaa kaikkia. Hattu on hukassa
13.40 “Mulla saattaa olla suklaatakin”
ja LOPPU! Siirrytään seuraavaan.
13.41 Muskelit näkyviin
Rockyn tyyli viiden leffan ajan:
13.42 Heruuko Rockylle? Nyt jännittää
torjutaan iskut pään avulla
13.43 Otettiin ekalle sivulle
13.43 Rockylle ei heru, Adrian ei anna… vielä
13.44 Rocky riisuu jo Adriania… hrrrrrrrrrrrrr……
13.44 “Ei ekoilla treffeillä suudella!” – Pekka
13.45 KYLLÄ! NYT IMUTELLAAN!
(Rocky suutelee silmät auki, kammottavaa)
13.48 Onko Rocky kovempi pelimies kuin Frederik?
13.49 Uusi paita
13.51 Urheilijaläppää
13.52 Laiska Adrianin veli haluaa töihin
13.53 Usko maratonin onnistumiseen alkaa horjua
Rocky II
13.54 Tunnari pianolla
Rockyn uusintaottelu (1979)
13.55 Tony antoi 500 taalaa
13.55 Tunti täynnä, paaaaaaljon jäljellä
13.57 Manageri tuli nuoleskelemaan
14.48 “Nälkä” – Timo
13.58 “Olut == Kusivesi” – Mickey
14.51 Suomitekstit muistuttaa kovasti englannin
14.00 Roky suuttuu
kieltä
14.02 Jjjja pianotunnari! Otettiin taas.
14.54 Mehän katottiin tämä jo
14.04 Rockylla on muuten Converset jalassa!
14.55 Kotikatsomo tyhjenee kuin pajatso.
14.05 Viis kananmunaa raakana ja tunnari.
Minä jäin – Pekka
Eihän sille voi kun ottaa
14.56 Tunnari. Sille.
14.06 Nyt hakataan ruhoja
14.58 Rokin ois pitäny pysyä koulussa
14.07 “Me täytetään yhdessä aukkoja”
15.04 Pojat syö pizzaa
– Rocky Adrianista
15.04 Rocky kosii. Pirun romanttinen kaveri.
14.09 Treenien aikana ei muhinoida
Adrian on niin helppo.
14.12 Naiset heikentää pohkeita
15.08 Pieni tauko ja ne on menny naimisiin
14.13 Otetaan koiralle
15.09 Taneli kyynelehtii. Tämän piti olla
14.16 Rocky iskee ruhoja, karua
actionia eikä draamaa.
14.17 “Ostaisitko SINÄ Rockyn murjomaa lihaa?” 15.10 Nyt suudellaan
14.19 Paulie tilittää pesismailan kanssa ja heittää 15.11 Roki osti auton. Missä Xzibit ja Pimp
ilkeästi Adrianin neitsyydestä
My Ride? (S’on muuten Pontiac Trans Am)
14.22 Montaasi ja tunnari koko orkalla!
15.12 Roki tekee rytsölät ja ostaa kaikkea turhaa
Yhden käden punnerruksia by Pekka
15.13 Numerot summautui melkein yhdeksään.
14.27 Tunnari pianolla. Otettaisko?
Tuopi melkein onnea.
14.30 Loppumatsi alkaa. Rockya öljytään
15.14 Yläkerta on vaan detalji
14.31 “Nyrkkeily ei ole miesten laji” – Zarpov
15.16 Aika pieni maila Rockylla
14.33 Apollo on George Washington
15.17 „Lopputekstien jälkeen lisää tissejä“ – Pekka
14.38 Iskut kannattaa aina pysäyttää päällä
15.22 Tane riehuu keittiössä. Lautaset lentävät
14.38 Apollo ottaa lukua!
15.24 “Niin ne Rocky-leffat tekevät meidät
14.39 Kuin norsu posliinitehtaassa
lapset agressiivisiksi” – Tane
14.39 Nenä murtuu
15.25 Rocky leikkaa RAAKAA LIHAA
14.41 Seitsemäs erä ja äijät jaksaa. Äijät
kun ei nyrkkeily enää kiinnosta
kotikatsomossa ei jaksa.
15.28 Tane suunnittelee jo Rambo-maratonia
14.43 Rocky taktikoi ja esittää kuollutta kentän
15.35 Rokin silmä on pipi eikä Mikkey auta
pinnassa
15.36 Ei edes permanenttia Rokille
14.44 Mitä HELV*****?!?!!? Rockyn silmä
15.40 Nyt alko syyttely. Kenen idea tämä
14
leikattiin auki!
oli? Ja toinen vasta menossa…
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Rocky III

Tiikerinsilmä (1982)
16.40 Kolmas leffa alkaa, Pekka soittaa
kitaralla Eye of the Tigeria.
16.44 Eye of the Tiger
16.45 Tappelumontaasi
16.46 Mr. T mättää porukkaa turpaan
16.48 Alkuteksteistä näkyy vaan puolet
16.49 Paulie on kännissä, me ei.
16.51 Puhutaan ensimmäisestä naisesta.
15.41 Pakollinen Stallone-irvistys
Paulie avautuu isosti
15.42 Salilla kiusataan
16.53 Uusi auto, uusi talo
15.45 Missä tunnari?
15.47 Naisen takia Rokky vetäytyi kehästä, jahuu 16.58 Hulk Hogan!
16.59 Kunnon wrestlingiä tähän väliin
15.48 Rocky näytti kaapin paikan muijalle
17.01 Rokky pieksää Hulkin
15.51 “Tule marraskuussa – olet minun.”
17.03 Pekka is down. I repeat, Pekka is down.
15.52 Legendaarinen kanakohtaus
15.59 Rockylla ei oo enää gutsia. Adrian synnyttää.17.04 Wanha tunnari ja otetaan…
17.05 Kello on viis yli viis
16.00 Adrian on koomassa. Otetaan sille.
16.01 Stallone nyyhkii melkein Oscarin arvoisesti 17.10 Mickey paasaa Rockylle taas tuhoa
17.12 Time to eat. Rocky haluaa vielä
16.02 Pekka avautuu taas, muttei halua
viimeisen matsin
analysoida väsymyksen syitä tarkemmin
17.14 Olli tuli paikalle ja lukee lokia.
16.04 Mickey avautuu Rockylle kappelissa.
“Me on hävitty tää matsi” – Mickey valaa uskoa Ei se meinaa uskoa tällaista äijäilyä.
16.07 Pekka ennustaa leffan muuttuvan
homopornoksi
16.08 Zarpov ihailee Rockyn riimejä, jätkä on
kohta rap-tähti
16.09 Adrian avas silmänsä oltuaan yhdeksän
minuuttia koomassa
16.10 Montaasi! Rokki reenaa.
16.14 Tunnari, VIIMEINKIN! Rokki juoksee
penskoja karkuun
16.18 Loppumatsi alkaa, Rokki myöhässä
16.20 Thunder! Lightning!
16.21 Rokin pukuhuoneen hana vuotaa ja
Tane spoilaa jo kolmososaa
16.23 Tane valaisee, että leffan jälkeen pitää
DVD kelata alkuun
16.25 Rockyn suojaus petti taas
16.28 Rocky on panssarivaunu.
Mikäköhän malli? Väittelyä aiheesta.
16.31 Tappelumontaasi
16.33 Round 13. Jännitys tiivistyy
16.35 Southpaw
16.37 Tuplatyrmäykselle otetaan
16.38 VOITTO on meidän
16.39 Yo Adrian. I did it.

Apollon ja Rockyn hellä tunteidenosoitus

17.16 Mickey hieroo vähän Rokkyä…
17.23 Mickey taistelee hengestään
17.27 Tappio
17.28 Keskustelu poikkeaa jo He-Maniin
17.30 Mick kuoli ja R itkee maailman
epäaidoimman itkun
17.36 “Eye of the Tiger” – Apollo
17.42 Training montage & Eye of the Tiger
by Survivor… Eikun hämäsivät perkele…
No kohta se tulee
17.44 Erotiikkaa ilmassa. Adrian pyjama päällä
17.49 Väsyttää.
Puoliväli ohitettu kuin huomaamatta.
15
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17.50 Pääseekö täältä karkuun? Rokkia pelottaa.
17.53 Pianotunnari! Ja se montaasi!
Ivan Drago avaa sanaisen arkkunsa.
17.54 Rokkyn ja Apollon sisäreidet
17.55 R väistelee lyöntejä! Väisteleeköhän
loppumatsissa?
17.56 EI EI EIIIII! R ja A halailee ja hyppii meren
pärskyissä. Poikarakkautta
17.58 Taneli sekoitti Timon Hulk Hoganiin.
17.59 “Rocky Balboan viimeinen ottelu”
varmasti?
18.00 Ja ottelussahan ei saa lyödä vyön alle
eikä niskaan
18.03 Ja viiden tunnin odottelun jälkeen Rocky
viimeinkin väistää lyönnin…
18.05 “Loistava taktiikanvaihdos!”
18.53 Olen ottelija! (Fighter on suomennettu
“Mä tiedän mitä mä teen.”
18.10 Apollo pussas Paulieta ku se on niin ilonen kaikissa edellisissä pätkissä taistelijaksi)
18.55 Rokki suree Apolloa ja näkee flasheja
18.13 Eye of the Tiger loppumusana.
Dragosta
Tane: “Onpa se Drago ruma.”
Iloiset ilmeet kertovat katselunautinnosta.
Zarpov: “Se onki ruotsalainen.”
18.58 Pitkiä muisteloita edellisistä osista ja
“There’s no easy way out” by Someone.
18.59 Miksi tuo v*tun robotti on tässä
elokuvassa?!??!!
19.01 Rokki saapuu Siperiaan
19.03 Amerikkalainen voitti shakkimatsin.
Propagandaa!
19.09 Treenimontaasi taas.
19.11 Parta kasvaa
19.12 Nainen tuli sekoittamaan kuviot.
Zarpov: “Vielä puoli tuntia tätä elokuvaa”
Rocky IV (1985)
19.14 Zarpov: “Tulihan niitä stereoideja”
19.16 Taas on harjoitusriitti takana.
18.15 Rocky IV lähtee
Päästään mättämään.
(taidetaan sittenkin selvitä?)…
19.17 Ameriikan lippu. Sille.
18.17 Joka vitun leffan alussa on kooste
19.19 Koko ajan huonommaksi menee tämä leffa
edellisestä leffasta. AAAAAARGH!
19.23 “I must break you!”,
18.18 Laadun takaa Sylvester Stallone
Drago avaa sanaisen arkkunsa
18.29 Porukka alkaa jo ihan oikeesti olemaan
19.24 Back to the roots…
alamaissa. Ketään ei kiinnosta.
R ottaa TAAS ISKUT VASTAAN PÄÄLLÄ.
18.30 Apollolla on keski-iän kriisi. Se haluaa
19.26 Paljon vierailevia tähtiä paikalla.
ottelun Dragon kanssa.
Kommentteja pitsan- ja miestenhajusta. No mitä
18.35 Creed syö liskoja
voi odottaa kun on kohta jo 4 Rokkia katsottu.
18.37 80-luvun jännitysmusaa
Puuduttaa.
18.38 Kohta alkaa matsi. James Brown heittää
19.30 Rokki ja Drago matsaa vaan.
Living In American.
19.36 Yksi päänahka plakkariin
18.40 I feel good
19.38 JA MAAILMA PELASTUU
18.46 Pekka on niin kuollut ja niin on kohta
Creediki
18.47 Apollo kuolee. “If he dies, he dies”,
totesi Drago
16
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Rocky V (1990)

20.46 Rocky junior on vittuuntunu isukille
20.49 Alkaa jo loppu häämöttää. Syltty mumisee
epäselvästi vielä viidennessä leffassaki
20.51 Epäilys siitä, ettei näyttelijöiden taso riitä
tällaiseen ihmissuhdedraamaan.
20.57 Kahdeksan tunnin raja rikki maratonissa
21.01 Tunnari pianolla. Piti ottaa.
21.05 Kohta on lopputappelun aika
21.10 Rokkia pieksetään kuin vierasta sikaa
21.11 Rokky teki viikatteen jalalla… “Wuhuu!
Ei oo turhaan istuttu kahdeksaa tuntia!” - Zarpov
21.13 Rokki pieksi vastustajansa.
“Only in America.”

19.40 Viimeistä viedään
19.41 Sanat eivät pysty kuvaamaan olotilaa
19.43 “Tämä on katuojien sotaa”
19.44 Naiskatsojille paljasta pintaa
19.45 Tunnari by torvisoittokunta
19.48 “Irrallaan Tokiossa”
19.50 Pianotunnari. Otettiin sille.
19.51 Isot tissit
19.54 “Tarvitsen alkoholia”
20.00 Vanhat kamat päälle. Hattu ja kaikki.
Back to the streets!
21.16 JA SE ON NYT OHI!
20.03 Rokky muistelee menneitä, hirveetä
21.17 Pekka vuodattaa kyyneleitä
draamaa. Kyynel.
Elton Johnin tahdissa.
20.06 90-luvun alun rappia taustalla
20.08 Kelju promoottori yrittää saada Rokin
Ei enää koskaan uudestaan!
ottelemaan vaikka sillä on aivovamma. Ei näin.
Viimeisen leffan loppubiisi nostaa tunteet
20.10 Rokkin poikaa ei pelota kouluunmeno
pintaan.
20.14 Pekka ei luovuta, vaikka jo vähän meinasi.
Pekaltakin luonnistuu yhden käden punnerrukset

- Tane
20.16 Pianotunnari. Sille.
20.18 Rockyn poika sai turpiin
20.19 Rocky neuvoo miten väistellään iskuja
(yeahrrright…).
20.23 43 minuuttia menny eikä mitään oo
tapahtunu
20.27 Takatukkamiehen isä-poika -suhde oli
kompleksinen
20.29 Paras ystäväsi Oklahomassa oli Petri Pelko
20.32 “Kun tulee tilaisuus räjähdä
tämän kaverin silmille”
20.37 Rocky junior tappelee

17
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KYSY TOHTORILTA!

“Kysy Tohtorilta!”- palstalla saat vastauksen mieltä askarruttaviin
kysymyksiin. Tohtori vastaa kysymyksiin, kun saavuttaa sopivan
“mielentilan”. Kysymykset ja tohtorin vastaukset julkaistaan
seuraavissa terminaaleissa, joten kannattaa tietenkin lähettää
henkilökohtaisia ja itsellesi mahdollisimman noloja kysymyksiä
tohtorille.
Kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen:
jaettiaa@otit.fi ja laita otsikkoon tunnus “tohtorin palsta”
18
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Rokkaavan pommisuojan arvoitus

eli Stong - mitä, missä, millon, häh?
Oli synkkä ja vetinen talvi-ilta Oulussa. Laahustin pitkin yliopiston käytäviä päämäärättömänä
– jälleen yksi turruttavilla luennoilla ja hämmentävillä laskuharjoituksilla täytetty päivä takana. Pääni
vaipui syvälle ajatuksiin ja jalkani kuljettivat ruumistani yliopiston syrjäisillä ja pimeillä käytävillä.
Yhtäkkiä havahduin ajatuksistani huomatakseni harhautuneeni aivan kummaan paikkaan. Jostain
etäältä kaikui musiikin pauhu. Tekikö pääni temput? Olinko menettämässä viimeiset järkeni rippeet?
Mistä tämä raisu rokin rynkytys kantautui korviini, vai oliko kaikki vain kuvitelmaa? Seurasin ääntä
ja päädyin raskaan, keltaisen teräsoven eteen. Musiikki kuului yhä voimakkaampana. Mitä mystistä
tapahtui tässä syrjäisessä pommisuojassa? Minun oli otettava asiasta selvää...
Riuhtaisin oven auki ja musiikin paine paiskasi minut päin betonista seinää pimentäen maailman
silmistäni. Tultuani tajuihin näin ympärilläni joukon karskin näköisiä, karvaisia muusikoita. Näky
pimensi tajuntani välittömästi. Kun maailma jälleen valkeni silmieni edessä, hyppäsin pystyyn ja
katsahdin ympärilleni. Samaiset hahmot olivat yhä huoneessa, mutta sain tällä kertaa pidettyä
tajuntani kasassa. Alkujärkytyksen jälkeen tajusin, että olin nähnyt osan näistä henkilöistä aiemmin.
Osa porukasta oli notkunut pahamaineisessa yliopiston pommisuojaan kätketyssä salakapakassa,
joka tunnettiin alamaailman piireissä nimellä OTiT:n kiltahuone tai kilttis. Havaittuani etten ollut
välittömässä hengenvaarassa päätin ottaa asioista selvää ja aloin pommittaa synkkiin pukeutuneita
rokkareita kysymyksillä.

Keitäs te ootta te pienet poijjaat, kun en mä tunne teitä?
Mikko: Tokkopa tuolla on väliä kun en minäkään tunne sinua.
Jaakko: Me olemme saatanan sikiöitä! Jos totta puhutaan, “Pyyppöset” ovatkin van Halenin
kaksi ensimmäistä laulusolistia. Itse olen Evel Knievelin reinkarnaatio.
Pasi: Nimet on Mikko, Sami, Tomppa, Jaakko ja Pasi

20
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Mikä Stong ja mitä h*lv*ttiä te pommisuojassa teette?
Mikko: Stong on kevyen musiikin raskas orkesteri ja pommarissa ootellaan kolmatta maailman
sotaa suojautuen pöytien alle.
Kenenkäs musiikkia täälä sitten oikein soitellaan?
Mikko: Toisten ja omaa
Osaako tietoteekkaritkin rokata?
Jaakko: Isolla ÄRRÄLLÄ!
Sami: Kysymys että rokkaako tietoteekkari on absurdi, tosin itsestäänselvyyksiä voi myös
kyseenalaistaa. Pelko aidon rock asenteen katoamisesta on tosin aiheellista tässä huonon musiikin
tulvassa (rap, hiphop, r&b, yms.)
Pasi: Niin, mitäs se Del Monte – mies sanoikaan?
Palat alkoivat loksahdella paikoilleen kuin jossain sairaan kieroituneessa palapelissä. Aloin
ymmärtää, että tämä “Stong” oli rokannut jo hieman pidempään. Basistin hulmuavasta heviletistä
tein salamannopean johtopäätöksen, että bändin siemen oli istutettu rokin hedelmälliseen
maaperään Alppilan pahamaineisessa POKin federaattisessa tasavallassa jo muinaisina aikoina. Ja
laulajan hemaisevan seksikäs verkkopaita kertoi, että kokoonpanokaan ei ollut aivan alkuperäinen.
Päätin rusentaa irti vielä muutaman tiedonmurusen.
POKkilasta pommariin, mitenkäs tähän on oikein päädytty?
Mikko: Enemmän vahingossa kuin tarkoituksella.
Sami: Pokkilasta pois siirtyminen johtuu Stongin perustajajäsenien irtautumisesta Pokin
alkohuuruisista kötinöistä. POK ei koskaan unohdu, mutta ei sinne voi palatakkaan. Pokissa
soitimme paljon Pokin pommarissa ja “the pommariin” siirtyminen oli siis vain luonnollista jatkumoa.
“Kivinen” olotila jatkui.
Kuuluuko Stongia pommisuojan ulkopuolella?
Tomppa: Totta kai! Ja tähtitorniinkin
Mikko: Toivottavasti joskus, ehkäpä poltetulla CD:llä
Millon maailmankiertue?
Tomppa: Heti kun eka levy lyö leiville, stong on jo tunnettu kiinassa, bulgariassa, ranskassa,
ruottissa, italiassa, singaporessa, kambodsassa ja thaimaassa! Tien pohjat tehty… valtatie odottaa!
“See ya on the road!”
Mikko: Jahka Rolling Stones lopettaa
Onpas pojilla hienot paidat. Mistäs tollasia saa?
Pasi: Tilattiin aluksi muutaman kymmenisen verran paitoja tuolta minun ja Samin kotiseudulta
keskisestä Suomesta ja nyt on vielä pari paitaa jäljellä siitä satsista. Lisää tilaustakin näkyisi
olevan kun ei nuo koot tunnu asiakkaille sopivan. Bändillä ei ole vielä edes demoa ja piti paitaa silti
painattaa. Noh, minua on aina nuo ulkomusiikilliset asiat kiinnostanut paljon. Paitoja saa kun ottaa
meihin yhteyttä. Osoite on verkossa. Käytä Googlea!
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Löytyykö Stongia Intterwepistä?
Pasi: Kyllä sieltä jotain vanhoja konerumpujen kanssa tehtyjä äänityksiä taitaa löytyä, mutta
kohta löytyy jotain parempaakin matskua kunhan ruvetaan äänityshommiin. Maaliskuun loppuun
mennessä pitäis ainakin jokunen biisi olla valmis ja pistetään tietenkin näytteitä nettisivuille.
Soittakaa Paranoid!
Jaakko: 1..2..3..4! Metsän poika tahdon olla, karhun kanssa painii lyön......
Pasi: Me soitetaan vaan Breaking the Lawta!
Puserrettuani viimeisetkin tiedonrippeet irti asia näytti täysin selvältä. Tunsin oloni hieman
turvallisemmaksi ja uskaltauduin jo liikahtaa varovaisesti kohti avointa ovea. Saavutettuani
kynnyksen reunan ryntäsin ulos paiskaten oven raskaasti kiinni takanani. Olin selvittänyt
rokkaavan pommisuojan arvoituksen. Hengähdin vielä muutaman kerran ja lähdin aularavintolaan
kebabhampurilaiselle.

-jjm

Stongin kolme tietoteekkaria. [vas. Sami, Pasi ja Jaakko]
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Akateeminen MM-Kyykkä
Tampereen Hervannassa 2005

Matka lähti hyvin liikkeelle ja joku saattoi jopa
nauttia alkoholia matkan varrella. Tunnelma
oli mukava ja muutama laulukin saatettiin
hoilata. Tornissa tosin meno hiljeni nopeasti.
Seuraava aamu alkoi hieman krapulassa
vierailtuani edellisenä yönä Ankkalinnassa.
Pacmannien pelit alkoivat “perunapellossa” ja
jo ensimmäisessä pelissä vastaan tuli OTiT:in
fuksien joukkue Homokyykkääjät. TURKU!!!
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Pelit menivät hyvin kunnes eteemme tuli
kovaäänisiä sotilaallisen kurin omaavia miehiä.
Pisteen häviö ei tuntunut hyvältä, kuten ei
minulta varastettu OAMKin karttukaan.
Blankon BlaBla nousi hyvin hopealle
hävittyään Lappeenrannan ammattilaisille.
Samoin kävi naisten sarjassa sNAPsille.
Oli aika keskittyä oleelliseen ja siirtyä
syöpöttelyn ja juopottelun pariin. Hyvä
reissu ja Oululaisilla tietenkin paras meno!

- Herkän Hevibasistin näkökulmasta

www.oamk.oulu.fi
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Uusia elokuvia finnkinon teattereissa
Simon Hosio:
ISMOSHAFT
(Ismoshaft)
USA 2005
Ismoshaft, X, Wr, Fugitive, Jones
230 min K16
liput 6 e

Lasse Määttä:
KUMMISETÄ
(Godfather)
USA 2004
Lasse Määttä, Pikku-G, Ozzy Osbourne
122 min K16
liput 6 e

Ossaajat presents
TERÄSMIES
(Superman)
USA 2005
Scenecop, Drooool, Zaapr, Jaker, Tupeco
110 min K10
liput 5 e
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Antti Arffman:
Tohtori Arffman II
(Dr. Arffman II)
Kanada 2005
Antti “Seppä” Arffman
105 min 32 sek S
liput 4 e

Herkkä hevibasisti:
INKVISIITTORI
(INKVISITOREN)
Ruotsi 2004
Ripa, Ilikka, Iksa, Jura
163 min K18
liput 5 e

Jokavuotinen:
UNINEN KILTAHUONE
Suomi 2005
Paavo, Juuso ja Peltsi, ValeMäättä
50 min K20
liput 5 e
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Seuraava lehti ilmestyy
ennen wappua. Luvassa
mm. Tohtorin Palsta, Wapun
ohjelma, Juttu Decathlonista
(VOI EI!), paljastuksia ja
muuta kivaa...
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