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Editor’s Throne
Niin se vain on, että vuoden 2006 ensimmäinen Terminaali on
tosiasia! Pyörä on siis jälleen pyörähtänyt ja päätoimittajuus
siirtynyt allekirjoittaneelle. Ainakin tähän asti homma on ollut mukavaa eikä vastoin aiempien vuosien pääkirjoituksia
merkkejä taittoon hajoamisesta ole vieläkään havaittu, vaikka kirjoitan tätä vain hetkeä ennen painoon lähettämistä.
Mystistä?
Eikö Terminaalin jutut miellytä? Ahdistavatko kuvat? Tuntuuko, että itse tekisit tuonkin paremmin? Hienoa, ota siis
näppis / kynä / kamera käteesi, rustaa oma hengentuotteesi
ja lähetä se toimitukseen! Juttuja ei koskaan ole liikaa, ja
kiltalaisillehan tätä lehteä tehdään. Näillä näkymin Terminaali ei tuhatvuotisen perinteen mukaisesti edelleenkään tule
tuntemaan kovinkaan kummoista sensuuria, joten jutun lähettäminen todellakin kannattaa. Mutta eipä tältä erää muuta
kuin ei-niin-tuskaisia lukuhetkiä uuden rieskan parissa.
- Tuomas
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PJ:n Palsta
Taas kerran on vuosi vaihtunut ja uusi hallitus ottanut ohjat käsiinsä. Mitään mullistavaa ei tässä vaiheessa vielä ole ehtinyt tapahtua, mutta kaikenlaista jännää on kyllä
tulossa. Tutkintorakenneuudistuskin tuo KoPo-sektorille paljon lisää työtä. Suunnitteilla
on mm. killan sivuille tuleva opiskelijan kielellä kirjoitettu opas kaikesta asiaan liittyvästä.
Vuonna 2006 tapahtumakalenteri ainakin allekirjoittaneen kohdalla näyttää kohtuu täydeltä. Killan puolesta sinne mahtuu KH-bileitä, verenluovutusta ja kolmet sitsit.
KotiMaanPitkäänkin on aikaa enää alle kuukausi, ja reissusuunnitelmat vaikuttavat aika
äärimmäisiltä. Matkahan huipentuu TiTeenien Taistoon, joka tällä kertaa järjestetään
Tampereella. Tähän yhtälöön pitäisi vielä mahduttaa semmoinenkin pieni asia kuin opiskelu. Kaiken kruunaa tietysti huhtikuun lopun hauskanpitoputki eli Wappu.
Syksylle on sitten tiedossa paritkin isot bileet. Kilta tulee täysi-ikäiseksi, ja luvassa on
taas vuosijuhlat. Vaikka nykyisen hallituksen jäsenistö on monet bileet läpi kiertänyt,
vanhoilta parroilta apu juhlien järjestämisessä on erittäin tervetullutta. Marraskuun
alussa sitten järähtää. Teekkarikiltojen järkkäämistä bileistä suurin, elikkäs PikkuWappu, järjestetään tänä vuonna kymmenettä kertaa. Tiedossa on taatusti hulvattoman
hauskat pirskeet.
Vuosi sitten kiltahuoneen muutosta oli paljon puhetta, ja järjestelyt olivatkin jo edenneet kohtuu pitkälle. Valitettavasti yliopiston tilavyörytykset veivät pohjan koko hommalta, ja tällä hetkellä tilanne muuton suhteen näyttää melko heikolta. Mutta ei syytä huoleen, kyllähän
wanha kiltiksemme on palvellut jo monia vuosia ansiokkaasti, ja toivottavasti pysyy meidän hallussamme
kunnes muutto tulee taas ajankohtaiseksi.

Loppuun vielä onnittelut MM-kyykässä hyvin menestyneille joukkueille. Yhdeksäntoista parhaan sakkiin yleisessä sarjassa sijoittui peräti viisi OTiTlaista joukkuetta!
Jaakko

Kolmossivun tyttökin on jo valmiina laskiaiseen

Kiltahuoneella on kevään aikana näkyillyt monia vanhempia tieteenharjoittajia sekä fuk seja. Edes katakombeihin pesiytyneet lentävät vihulaiset eivät ole onnistuneet ajamaan väkeä pois rakkaasta pommaristamme. Aktiivisten fuksien suuri määrä on tärkeä asia killan jatkuvuuden kannalta, ja teekkarit puolestaan omalla esimerkillään ja tiedoillaan näyttävät miten homma
pelaa.
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HALLITUSHAISTATTELU 2006
- faktat, joita et halunnut tietää -

Päätoimituskunnan päätettyä selkeällä ääntenenemmistöllä moninkertaistaa Terminaalin budjetti päätettiin tämänvuotisen hallitushaastiksen tekopaikaksi valita Caion sijasta Riviera.
Ranskan lehdistöstä homman saapui suorittamaan
pahamaineinen keikari ja gigolo, Jean Machsenaché.

Taas on vallankumous takana ja verisestä usvasta nousee uusi uljas hallitus. Ja
tietystihän nämä urhoolliset maanpettur.. ..kansankiihott.. ..johtamme joutuvat
heti ensitöikseen täyttämään ehkä koko valtakautensa tärkeimmän velvollisuuden, hallitushaistatteluun vastaamisen. Näin vaalivuoden kunniaksi yksipäinen
haistattelukunta päätti yksimielisesti varastaa kysymykset suoraan erinäisistä
vaalikoneista ja näin säästää kallista aikaa vaikkapa insipiraatiolimonaadin nautiskeluun.
Tätä haistattelua (ei) voi käyttää myös(kään) eräänlaisena testinä, jolla voit
selvittää, tuliko vaalikokouksessa äänestettyä oikeaa henkilöä. Elikkäs tämä on
jälkivaalikone. Näin lasket pisteet: laske vastauksista saamasi pisteet yhteen
(pisteytys omantunnon mukaan) ja kerro se ensimmäisellä luvulla, joka tulee
mieleesi. Pisteiden tulkintaohjeet on haistattelun lopussa.
Joten tässäpä on, *rumpujen pärinää, savua ja ällistyttävän uskomaton valoshow* OTiT:n HALLITUS 2006:
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Kysymykset:
1. Nimi, nimike
2. Valitse oma sukupuolesi, asuinläänisi ja vuosikurssisi
3. Mitkä ovat mielestänne [oma nimike tähän] tärkeimmät tehtävät? Mainitse ainakin neljä (4) asiaa.
4. [oma nimike tähän] on myös puolustusvoimien ylipäällikkö. Pitääkö tämä valtaoikeus säilyttää?
5. Mitkä ovat mielestänne killan suurimmat turvallisuusuhat? Mainitse ainakin
kolme (3) asiaa
6. Suomessa valmistellaan parhaillaan lakia hedelmöityshoidoista. Kenelle hedelmöityshoitoja pitäisi antaa? Luetelkaa kaikki ne, joille hoitoja pitäisi mielestänne antaa
7. Mitä mieltä olette väitteestä: ”OTiT:n pitää säilyä sotilaallisesti liittoutumattomana”?
8. Vuoden 2000 perustuslaki supisti Keisarin valtaoikeuksia. Mitä mieltä olette
väitteestä: ”Keisarin valtaoikeuksia pitää edelleen supistaa”?
9. PJ:n tulisi luopua oikeudestaan armahtaa vankeja?
10. Mainitse ainakin kuusi (6) asiaa.
1. Jaakko Rajakallio, Dikt...Puheenjohtaja
2. f(S)=XY, Olun lääni, ~3. vsk.
3. Huolehtia, että killan ääni kuuluu OTY:ssä, johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä ulkoministerin
kanssa, toimia killanlaajuisen hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämiseksi sekä osallistua
excursioihin ja tavata tietoteekkareita.
4. On erittäin tärkeää, että PJ:n ylipäällikkyys säilytetään. Esimerkiksi meneillään oleva
sota kiltahuoneen vallanneita sissisääskiä vastaan tarvitsee johtajakseen kiltahuonerintamalla lähes asuvan henkilön.
5. Koska kiltalaisten hyvinvointi, ja päivittäisen vilja-annoksen saaminen on erittäin tärkeää, eräs vakavimmista uhista onkin killan sosiaali- ja terveysihmisten ns. gonahtaminen. Onneksi killassa on myös sertiﬁoitu tohtori, jonka koiravesikuurit ovat pelastaneet
miljoonia kiltalaisia. Kiltahuoneen paloturvallisuudesta on viimeaikoina käyty kiivasta
keskustelua. Tulipalon sattuessa kiltalaiset menettäisivät ensisijaisen tukikohtansa.
Ennaltaehkäiseviin toimiin on kuitenkin jo ryhdytty.
Apuneuvojen 1. vk.
6. Monien aktiivikiltalaisten ruokavalioon kuuluvat pääasiallisesti kasvisuute- ja viljatuotteet. Sen sijaan hedelmien tarjoamat edut unohdetaan monesti tyystin. Killan
aktiivijäsenien lisäksi hedelmöityshoitoa mielestäni tarvitsisivat myös naapurin rahaihmiset.
7. Killan turvallisuus on uhattuna tälläkin hetkellä monesta
eri suunnasta. Vakavia uusiakin uhkakuvia on ehkä odotettavissa. Muunmuassa Naamailevien Akateemisten
Tekniikan Opiskelijoiden liittouma olisi mielestäni varteenotettava vaihtoehto killan tulevaisuutta pohdittaessa.
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8. Keisarin valtaoikeuksien supistaminen olisi erittäin typerää. Valtaoikeuksien lähestyessä
nollaa, keisarin luhistumisen todennäköisyys vaaleanpunaiseksi aukoksi kasvaa ekspotentiaalisesti.
9. PJ:n armahtamisoikeus on mielestäni suorastaan pöyristyttävä. Vain jumalilla ja heitä
ylempänä olevilla olennoilla (esim. Kummisedällä) pitäisi olla oikeus armahtaa syntiä
tehneitä ihmisiä.
10. Pelargoni, valas, käkikello, pyyhe, pässi, hammasharja, puolijohde.

Rahastonhoitaja ja puheenjohtaja edustamassa
kiltaa esimerkillisesti
1. Juhamatti “iiska” Niemelä, Keisari, muinainen
heimopäällikkö, joulupukki, Conan O’Brien ja
ehkä myös rahastonhoitaja.
2. Mies, Oulun provinssi ja 2004.
3. Ei kai siinä tehtävän kuvauksessakaan mainittu noin montaa asiaa? Tässä koitan kattella että kilta pysyy kaukana konkurssista, rääyn halkoissa että ei oo rahaa ja pidän
huolen että puheenjohtajan ja rahastonhoitajan virkistysrahasto säilyy hengissä.
4. Ehdottomasti.
5. Normikaljan loppuminen kiltahuoneelta, Sandelssin loppuminen kiltahuoneelta, häiriö
kiltaviinin valmistusprosessissa, kiltahuoneen sääsket, paloturvallisuusriskit, Senaattikiinteistöt oy tjsp.
6. Ei ainakaan kiltahuoneen sääskille.
7. Eihän meidän ole hyvä olla yksin. Yyh Yyh Aaamt -sopimus
Sikin kanssa voisi olla hyödyllinen.
8. Ei todellakaan. Keisari tarvitsee lisää valtaoikeuksia, mutta
jos tämä häiritsee kansaa, niin osan oikeuksista voi siirtää
muinaiselle heimopäällikölle.
9. Onko meillä vankeja? Onko se kallista?
10. “ainakin kuusi (6) asiaa.”
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1. Enni Pauliina Ruokamo, sihteeri. Saa kutsua myös oikealla
nimellä!
2. FuksiFemale. Lähtöisin Posiolta (lapiksi Bostonista), mutta
tahtoisin olla kotoisin Konnusta.
3. Aakkosten osaaminen, OIKEIN kirjottaminen, kiltalaisten
lempinimien opetteleminen, yrittää pysyä naisena.
4. Todellakin. Eikö yleensä tärkeisiin tehtäviin valita juuri ne
henkilöt, jotka vähiten asioista tietävät?
5. Nintendon, kahvinkeittimien ja jääkaapiin rikkoutuminen.
*****tako minä tietäisin!?
6. Naisille, mutta jos joku mies hoitoja kaipaa niin anti mennä.
7. Olen.
8. Supistukset voi olla joko hyvä tai huono asia.
9. Kyllä. Sihteeri sopisi tähän tehtävään paljon paremmin.
10. Tarantino, fetajuusto, “lalliauto”, tapaninpäivänrapsa -05,
puolidimi, (hyvä)pylly, lumihanki+sauna, Kotijärvi.

Sihteerikin osaa suorittaa
Teollisuusministeristä saa myös oivan pöydän

1. Matti Lonnakko, teollisuusministeri
2. Mies, Oulu, -04
3. Kopiokoneet, haalarit, tietoiskun rahat ja kopiokoneet.
4. Kyllä tai ei
5. Viholliset, pahikset ja sisäiset uhat.
6. Pasille, Tuomalle (sic) ja Iiskalle .

<3

7. Kyllä tai ei
8. Keisarin valtaoikeidet tulee palauttaa entiseen loistoonsa.
9. Kyllä tai ei
10. Tissit, kopiokone, tietokone, avain, lasi ja tissit.
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1. Tuomas Mustonen, Tiedotusmöylä eli yritän epätoivoisesti ohjata kaikki killan postilistoille tulevat koko jäsenistölle tarkoitetut Viagratarjoukset, “Get Laid Tonight!” -lupaukset ja Nordean tunnusluvut vain omaan osoitteeseeni, omaan käyttööni. Myös Terminaalin päätoimittaja.
2. Mies, Oulusta oon ja siellä pysyn. Vuosikurssiksi käy jokainen
sarjasta 2, 3 ja 4.
3. Turruttaa kiltalaisten aivot, saattaa Terminaali Etiikkatyöryhmän hampaisiin, sabotoida puheenjohtajan sekä rahastonhoitajan suunnittelema killan varoilla tehtävä kahden miehen
Brasilian reissu ja lähteä itse ko. keikalle.
4. No tässähän ollaan sinällään ihan hakoteillä. Konseptia pitäisi
tietysti muuttaa siten, että Puolustusvoimat korvattaisiin
Hyökkäysvoimilla. Jokatappauksesa tiedotusministeri nauttii
mielellään tämänkin homman suhde-eduista.
5. Kiltiksen sääsket, kollektiivinen maksakirroosi ja valmistumisinto.
6. Näin miespuoliselta kantilta tarkasteltuna hedelmöityshoidothan on tarkoitettu niille,
joilla setti on liian laiskaa. Hoitoa pitäisi siis myöntää kaikille sellaisille, jotka tunnistavat itsessään sanan hutikuti.
7. Kosteita yhteistyösopimuksia ei ole koskaan liikaa.
8. Nythän on otettava huomioon, että Keisarin lisäksi samassa persoonassa pesii myös
mm. Conan sekä Muinainen Heimopäällikkö. Siksi Keisarin valtaoikeuksia pitää ehdottomasti supistaa, ettei diktatuuri saa ylivaltaa.
9. Ehdottomasti kyllä. Takahuoneen kanakopissa on vielä tilaa, ei siinä ovessa turhaan sitä
lukkoa ole. Raaka peli Ranualla jne.
10. Uimalakki, telamiina, pernanlevitin, trilobiitti, ydintalvi ja myyräkuume.

Sosiaali- ja terveysministeri viilaamassa sosiaalisia taitojaan tiedotusministerin kanssa.

1. Jukka Määttä eli YTY, sos.terv.min.
2. keiju, POK, 2,5
3. Fantomas pikkuwappuun tai jotain muuta yhtä hyvää
ryönää. Lisäksi olisi ihan hyvä pitää myös riittävää tarjontaa kiltahuoneella, iliman turhaa kaljakeskeistä ajattelua. Kh-pilleisiin kääpiöstrippari - sukupuolitoiveita kaivataan vielä. Leila K.
4. Iloisena keijukaisena pidän enemmänkin kukkaisten kaunoisten asettelusta piippuihin,
joten moinen valta käsissäni puolustusvoimat häviäisivät aika pitkälle savuna ilmaan,
siis ei.
5.Vuosi 2014!! Kukkaislapset ja Vanuatu.
6. Potuille ja muille vihanneksille, jotka haluaisivat muuntautua hedelmäisiksi.
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7. Ollaanko me vielä liittoutumattomia?
8. Ongelmahan on tunnetusti se, että killassamme on tällä
hetkellä liikaa erinäisiä johtajia, keisarista heimopäälliköihin, joten prosentuaalisen jakauman takia olisi hyvä supistaa keisarin valtaoikeuksia ja jakaa valtaa myös muiden
enemmän tai vähemmän esillä olevien alter egojen kanssa.
9. Kysymys vihjailee enemmän tai vähemmän, että emme
noudattaisi Geneven sopimusta, joten jätän vastaamatta.
10. Siittiö, Q, psykedelia, Kypros, vadelmahillo ja Hasta la victoria siembre! Verbaalisen lahjakkuuden puute ei johda mihinkään (toim.huom. kyllä johtaa, Terminaalin toimittajaksi).

Wapun tuoksinassa on hyvä varautua myös vedenpaisumusta varten. Työvoimaministeri näyttää esimerkkiä.
1. Tiina Maununiemi, mutta tunnetaan paremmin Paavona.
Työvoimaministeri
2. Tytöntyllerö (?), syynimaan lääni, 2.vsk
3. Keväällä pyrin saamaan fuksit aktivoitua: haluan että ne ensin kerrää hirveenä pisteitä ja sitten Wappuna uivat ja kuolevat! Syksyllä taas pittää toimia uusien fuksien äitihahmona ja
saada ne kotiumaan kiltaan ja opiskeluihin.
4. Työvoimaministeri on myös puolustusvoimien ylipäällikkö, miksi sitä muuttamaan. Mullahan joukot vaan kasvaa koko ajan! Osa saattaa saaha vähän damagea Wappuna,
mutta joukkoja täydennetään sitten syssyllä.
5. Miestappiot: Osa kiltamme jäsenistä tuntuu kuvittelevan että se ruoho on vihreempää/
punasempaa/valkosempaa jne aidan toisella puolella, mutta näinhän se ei ole. Toivottavasti nämä eksyneet lampaatkin huomaavat tehneensä virheen... Motivaatio: Opiskelumotivaatio tuntuu saaneen osan porukasta valtaansa, mikä tarkoittaa että valmistumisvauhti kiihtyy. Kiltamöröt vähenee. Seurustelukumppanit: pillaavat hyvät opiskeljarentut... estävät päihtymistä ja huonoa käytöstä. Että voi harmi!
6. Lehmät, siat ja lampaat. En puolla hedelmöityshoitoja esim kiltamme jäsenille, sillä luulen että kyseiset henkilöt kuormittavat
yhteiskuntaa jo ihan tarpeeksi.
7. Minun mielestä OTiT:n kannattaa tässä vaiheessa pitää ennen
kaikkea suhteet yllä naapurikiltoihin. En näe vielä mitään syytä
liittoutua sotilaallisesti.
8. EI ei ei... Keisarille lisää valtaa!
9. Ei kai meillä muutenkaan armoa jaeta
10. Pullo, maanantai, lammas, poro, hirvi, skärme, kukkanen,
aurinko, kahvi, kiltahuone, alaston mies.
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1. Eija Moilanen, Opetusministeri
2. Nainen tuo vielä ainakin eilen oli. Kolmas taitaa olla jo menossa.
3. Järjestää abipäivät ja OKS. Tuoda opiskelijoiden mielipiteitä kuuluville osaston opintotoimikunnan kokouksissa.
4. Totta kai.
5. Ititkat. Että kiltahuone lähtee alta.
6. Kaikille jotka niitä haluaa.
7. Miksi liittoutua ku pärjäämme omillamme kaikista parhaiten.
8. Kysykää Iiskalta.
9. Miks ihmeessä?
10. ylös, alas, lumo, outo, huippu, pohja

Ulkoministeri ja opetusministeri ravitsevalla liikelounaalla ulkoministeriön kabinetissa.
1. Terhi Talvitie, alikessu..eiku Ulukoministeri
2. FeMale, Oulun läänin eteläpohojalaanen, III
3. Hankkia haalarimainoksia haalareihin, hoitaa
yhteyksiä muihin kiltoihin ja opiskelijajärjestöihin, hoitaa yhteyksiä ﬁrmoihin, juominen, HVsaunan järjestäminen, juominen, väitellä SIK:n
“ulkoministerin” kanssa.
4. Eherottomasti pitää säilyttää, valtaa voisi myös lisätä mm. asettamalla ulkoministeri
myös USA:n presidentiksi.
5. Mutanttisääsket saattavat aiheuttaa joukkopaon kiltahuoneelta. Kieltolaki, alkoholin
loppuminen lopettaisi koko killan toiminnan. Lukittavat vessat aiheuttavat ajoittaisia
kiltalaisten katoamisia. Katakombien valojen ajoittainen toimimattomuus voi eksyttää
kiltalaiset ikuisiksi ajoiksi seikkailemaan pimeisiin kombeihin.
6. Kiltahuoneen sääskille voisi antaa hedelmöityshoitoja.. ne on
niin ihquja <3. Jos oluen saisi myös lisääntymään, säästyisivät YTY:n hermot runsaasti.
7. Sotilaallisesti on pysyttävä liittoutumattomana, mutta sotilaallisia taitoja pitää pitää yllä erilaisilla tetsausharjoituksilla
ja öisin tetsauskyykän muodossa.
8. Täysin erimieltä. Keisarin valtaoikeuksiin voisi lisätä myös
muinaisen heimopäällikön valtaoikeudet.
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9. Sääli on sairautta. Koko armahduksen voisi poistaa.
10. Naismaisetmiehet. Muut tehköön mitä ne osaa, mä teen mitä taharon.Nukkuminen on
homojen hommoo, kuolema kuittaa loppujen lopuksi univelat. Kipu on kivaa, tuska niin
v**un taivaallista. Ei tuu verta, ei voi sattua. Krapula on vain harjoottelun puutetta.
Voiko viina loppua juomalla? -kyyllä Elämä on. Oho.

Kulttuuriministeri vastaanottamassa ulkopaikkakuntalaisia vieraita iloinen hymy huulillaan.
1. Tuomo “Viljo” Mattila, kulttuuriminstrel, VPJ. Hyvää iltaa.
2. Chuck Norris, Texas, 42
3. Hallita säitä, juoda olutta, pitää meteliä, rakentaa iloisia tutustumisretkiä Suomen luontoon pitkillä autoilla, neurogravitoni!
4. Täysin samaa mieltä.
5. Hyttyset, Chuck Norris, Viljon kultti, apaattiset kansalaiset, application/msword, laskutaidon puute
6. Mielestäni hedelmöityshoitoa pitäisi antaa seuraaville väestöryhmille: Tupeco, drooool,
zaapr, Iso X, Tohtori^, TheFU. Osalle näistä riittää tavallinen Karhu IVB, mutta joillekin
hedelmöityshoito täytyy antaa suuremmissa, noin 60kg:n paketeissa.
7. Tosiasia on, että killan turvallisuuspolitiikkaa ei voida pitkään perustaa liittoutumattomuuden varaan. En sano, että Viljon kultti olisi ainoa mahdollisuus, mutta jos vaihtoehtoja halutaan, niitä pitää aktiivisesti rakentaa! Jokainen tsäänssi on mahdollisuus.
8. Ei pitäisi. Kuten lähihistoriamme selvästi osoittaa, mitä vahvemman pullon pohjalla keisari asuu, sen paremmat edellytykset sillä on ylläpitää syviä suhteita humanisteihin.
Lisäksi elämme sisäpolitiikassa murrosvaihetta, minkä seurauksena kaikki keisarilta
poisotettu valta siirtyy automaattisesti Conan O’Brienille ja epämääräisten takahikiöiden vielä epämääräisemmille heimopäälliköille.
9. Humanisteja ei pitäisi ajatella uhkana vaan mahdollisuutensa. Kilta voi vielä huomattavasti kehittää kauppasuhteita
itään ja niin pitääkin tehdä. Edellinen lama osoitti selvästi,
kuinka tärkeitä kauppasuhteet humanisteihin killalle ovat,
ja olemme tälläkin hetkellä siirtymässä hyvää vauhtia kohti
uutta lamakautta. Täytyy kuitenkin muistaa pitää mahdollinen Viljon kultin jäsenyys ja edellämainitut kauppasuhteet
erillisinä asioina.
10. Tissit, ilimanen viina ja hyvinvointivaltio, Kuha., tissit,
olut, Viljon kultti, Yhy yhy ja aamt (YYA) -sopimus, humanistit.
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Näin tulkitset pisteet:
0-5p -> Kuluva kuu on sinulle jossain määrin privaattia aikaa. Luontainen sosiaalisuutesi ei tietysti häviä minnekään, mutta se supistuu yksityisasioden
vuoksi melko suppealle alueelle. Voit viihtyä pienessä piirissä, perheen ja
läheisten ihmisten parissa. Sinulla voi olla tekemistä neljän seinän sisällä.
Jokin sinulle tärkeä asia pitää käsitellä kaikessa rauhassa – kenties muiden
suuresti tietämättä mitä on tekeillä.
6-10p -> 1,5 dl Perunahiutaleita
1,5 dl Vettä
200 g Margariiniä
4 dl Proteiinitonta leipäjauhoseosta
Mittaa perunahiutaleet kulhoon. Lisää kylmä vesi ja anna sen imeytyä.
Lisää margariini ja proteiiniton leipäjauhoseos. Nypi tasaiseksi taikinaksi.
Anna taikinan kovettua hetki viileässä.
11-15p -> Ei!
16-20p -> Ehkä...

21-41p -> Pitäkää tunkkinne, prkl!
42p -> Terve, ja kiitos kaloista.
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Ylkkärin uusi päätoimittaja Elsi Huttunen linjasi vuoden ensimmäisessä numerossa tavoitteekseen tuoda Ylkkäriin hieman naistenlehtimaisuutta. Vastavuoroisesti Terminaali päätti tarkistaa sisältöään enemmän miestenlehtien suuntaan. Pehmeä lasku lienee paikallaan, mutta Sperminaalissa saattaakin jo räjähtää...

EHKÄ
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Rakkauden Ruhtinas
vastaa kiperiin kysymyksiin rakkaudesta

Ryppyjä rakkaudessa ja rakastumisessa? Ei hätää, Dr. Love on täällä! Tämä kokenut rakkauden ammattilainen jakaa auliisti (vinkkejä) jotta jokainen saisi (no
niitä vinkkejä).
------------ Siis ku... me vähän niinku haluttas tietää, ku pojilla on semmonen
pojojong-juttu, niin voiko sillä niinkö tehä muutaki ku läpsytellä /
pojongtella / leikkiä helikopteria?
Pojat on poikia ja leikki on leikkiä. Jos kysyjät on nyt naaraspuolisia humaaneja, niin te saatte tehä sillä pojojong-jutulla melkein mitä vaan. Mutta jos kysyjänä on koiraspuolinen niin ei kannata ihan kaikkea kokeilla ainakaan yleisessä
saunassa ilman lentäjän helikopterilupaa.

- Miksi tarrata ohimenevään perseeseen? HÄH?
Miksipä ei? Mitä siinä voi hävitä? Jotkut voi tykätä ja toiset saattaa läpsäyttää
poskelle, mutta aina olet yhtä kokemusta rikkaanpana tuleviin haasteisiin ja
koitoksiin. HÄH!

- Kumman kuuluu tulla enste? Onko tärkeää, että nainen tulee? Mitä
teet, että nainen tulee?
Kumpi tulee vai tuleeko kumpikaan? Tämä on varmasti
aikamme pahin kysymys vastata. Tottakai parasta olisi,
että he tulisivat yhtäaikaa, mutta sellaista taitaa tapahtua enemmänkin pelkästään “elokuvissa”. Jos nainen tulee enste, niin tietenkin nainen siitä tykkää enemmän.
Mutta jos mies tulee, saattaa naista vituittaa varsinkaan
jos ei suoriteta kyseistä aktia loppuun myös toisen osapuolen kohdalla.
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- Voitko, oi Ruhtinas, heittää pari tekniikkavinkkiä?
Kaikilla on jossain kehossaan se herkkä kohta, jolla saa räjäytettyä kiihkon lentoon. Jos olet niin etevä, että löydät sen kohdan niin sinulla ei pitäisi olla hätää.
Mäkimontussa on aina tilaa.
- Onko väärin kouria Paavon tissejä?
Pahapaha.. Saa ja ei saa. Eräät saavat kouria ja toiset ei. Mutta Paavohan sen
päättää. Taas saattaa läpsähtää jos tätä kokeilee käytännössä.

- Miksei voi olla non-stop -seisokki? Jos voi, niin miten? Miltä se tuntuu?
Eihän nyt mieskään mikään kone ole. Sama asia, että miksi naisilla ei ole “mätäs” koko aikaa märkänä? Ainut keino saada kestävä seisokki taitaa löytyä apteekin hyllyiltä, mutta siinäkin piilee sairaskohtauksien vaara. Mutta uskokaa,
ei se tunnu niin hyvältä enää parin tunnin jälkeen.

- Miksi pojat on ihan tyhmiä eikä ne ymmärrä tyttöjä ollenkaan?
Pojat ovat viisaampia, eivätkä ajattele liiaksi tunteillaan. Miehet tarvitsee aina
hieman enemmän vapaata tilaa ymmärtääkseen naisia.
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Espanjassa myytiin Jessen lihaa

Tähän jäi tyhjä sivu. Laitetaan ny
jottai paskaa sitte.

12:09 <@Twin> Jaker:
12:10 <@Twin> paavvoo:
Kulttuuriministeri julkaisi debyyttilevynsä
12:10 <@junes> Twin:
12:10 <@Twin> Scenecop:
12:10 <@Twin> hallitus
12:10 <@Arhu> hallitus vaihtoon
12:10 <@Twin> Sniper1:
12:10 <@Twin> rva_alik:
12:11 <@Twin> vissiin ehkä joku nethawkin edustaja kaipaili teitä kiltiksellä...
12:11 <@Twin> ehkä nethawk
12:12 <@Arhu> tais olla nethackin edustaja.
12:14 <@Rey> joo, koko hallitus vaihtoon esim thaimaaseen
12:14 <@Rey> sillä välin täällä ihmetellään kassavajetta
12:19 <@Xanthi> Twin: nettisivuilla on hallituksen puhelinnumerot, käske soittaa niille
jos se vielä kaipailee
12:20 <@Twin> joo, ei se ollukkaan sit ehkä nettihaukan edustaja ilmeisesti :DDD
12:20 <@Twin> no nyt on joku jo tulossa
12:20 <@Xanthi> se oli Jockey?
12:21 <@Jockey> kusetin temppiä että oon nethawkilta ja täydestä meni
12:21 <@Hez3> haha
12:21 <@Xanthi> :D

ﬁ

#otit.
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PIRSKEITÄ FUKSIN SILMIN
**FUKSISAUNA**
Sen verran muistan, että tuolloin tutustuttiin mukavasti saunassa ihmisten kanssa suoraan rehellisesti koppibileissä. Mahetsua. Plussaa oli ilmanen olut ja muutenkin leppoisa
olotila ja helvetin mukavat vanhemmat tieteenharjoittajat. Elämäni ensimmäiset koppibileet. Suosittelen erittäin lämpimästi kaikille tätä tapahtumaa. Taitaapi myös olla ne
ainoat pirskeet joissa en ollu ees humalassa!
**FUKSISUUNNISTUS**
PARAS! MAHTAVA! HELEVETIN HIENO! Tässä meinaa jo sanat loppua prkl.. No mutta tosiaan tämä tapahtuma todella käynnisti rattaat, ja allekirjoittanutkin pääsi hyvin tunnelmaan mukaan. Alussa takkuili ihmisillä tuomareitten kosiskelu, mutta kun siitä päästiin
niin tättärää! Siinä sitä lähdettiin sitten rasteja kiertelee ja olot oli kosteat ja helvetin
riemukkaat. Monia ikimuistoisia hetkiä tästä päivästä jäi mieleen ja laulu raikui ja viina
virtas joo... ja ne housutki hukattiin jossain puistossa(?) Loppupirskeet foxiassa oli mahtavat myös! Tässä tutustui todella hyvin oman pienryhmän kanssa ja muutaman muunkin. Tämä on mielestäni pakollinen jokaiselle itseäänkunnioittavalle fuksille nyt ja ikuisesti. Täydet kymmenen pistettä ja papukaijamerkki. Saatanan mahtavaa!
**KAUPUNKIKIERROS**
Tämä on hyvä peruskurssi jokaiselle fuksille, että tietää kaupungin pubit. Jees ja olihan
ne loppubileet kuubassakin...allekirjoittanut oli liian tuubassa muistaakseen enempää,
mutta hauskaa oli. Suosittelen. Ja tämä on loistava tilaisuus juottaa oma pienryhmäohjaaja penkin alle! SCHNAPS!

**FUKSICURSIO**
Ensimmäinen bussireissu näitten hullujen huligaanien
kanssa. Kaikki odotti aamulla jännittyneinä busseja ja
sitte päästiin matkaan.. vähäksi aikaa. Heti bussiasemalta lähdettyään kuski huomasi bussin olleen paskana. Ei kai siinä, bussi vaihtoon ja etteenpäin. Siinä
sit käytiin vähän Rautaruukilla ja syömässä jossain. Sit
päästiin asiaan ja pullot avattiin ja juotiin. Matkalla oli
paljon viihdykettä kuten vitsejä, juomaleikkejä ja joku
helevetin pötkylä emt. Jees sitte päästiin Vaasaan jonnekki ihime kämppään ja viina virtas huh huijaa
(TUUB). Siinä sitte pelailtiin ja kaikkee. Hienoja hetkiä
ja sitte lopuksi baariin. Siinähä sitte jooh.. Ilman paitaa homoeroottista tanssia jonku pöydän päällä kahen
tomppelin kanssa huh huh... Sitte aamuksi kotiin jees.
Mahtava reissu, suosittelen kaikille jälleen yllättäen.
Taas tutusttiin toisiimme paremmin ja muuta.

Paavo kävi tentissä...
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**PIKKUWAPPU**
Jees, kuulemma parhaat pirskeet syksyllä, mutta ei ehkä fuksin kannalta loppujen lopuksi. Älköön käsittäkö väärin. Nää on mahtavat, mutta fuksin kannalta suunnistus ja fuksikursio on mukavemmat mun mielestä. Jees tiktakki siellä päräytti menemään ja hiki virtas helvetisti. Ei kai siinä.. hyvät pippalot oli.
**KILTAHUONEPILEET**
Voe hyvä paviaanin vaaleanpunainen peräpukama ku oli mahtavat pirskeet. Tutustuttiin
siinä sitte katakombeihin ja pelattiin kasipalloa ja jotku hörhöt vähän tuppeakin. Kosteaa
oli ja mukavaakin. Allekirjoittaneelle jäi muistoksi vuoden pahin krapula. Suosittelen kaikille fukseille erittäin lämpimästi! Helvetin hieno ja erittäin tärkeä tapahtuma.
**KÄHMINTÄSAUNA**
Karvaiset vanhukset kähmi nuoreita kokemattomia, tietämättömiä pieniä viattomia fukseja, ja lopputulos oli toimipaikkojen täyttö. Mukavaa oli, suosittelen fukseille jotka haluaa osallistua vielä enemmän killan toimintaan tai vaan nähä enemmän. Jees.
**PIKKUJOULUT**
Jees tutussa turvallisessa Teekkaritalossa oli elämäni parhaat pikkujoulut. Tehtiin porukalla vielä joulunäytelmäkin suihkussa ja illalla sitten esitettiin se erittäin kiinnostuneelle
yleisölle. Saatiin loistavat arvostelut kuulemma. Allekirjoittanut oli tietenkin täysin perseet olalla, mitenkäs muuten. Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki. Ainiin oli sielä jotain humanistejakin kuulemma.
**LOPUT PIRSKEET**
Jees itse osallistuin kaikkeen tärkeeseen ja vähemmän tärkeisiin pippaloihin. Mainisemisen arvoisia ovat lauluillat, sun muut hippalot joita voin suositella jälleen lämpimästi. Loppusanoiksi voisikin sanoa, että syksy meni erittäin rattoisasti ja joka tapahtumasta jäi
hyvä maku suuhun.
Jees se oli kai sitte siinä. Pahoittelen yksityiskohtien puuttumista.

-raakkel

Keskimmäisellä peuralla tuskin oli yhtä tylsää
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Tohtorin palsta
Tohtorin palsta on täällä taas! Jos sinulla on ongelmia tai aukkoja (sivistyksessä),
kysy tohtorilta osoitteesta tohtori@otit.ﬁ.
Ja sitten tämänkertaisiin kysymyksiin. Kiltalaisilla on ollut selvää epätietoisuutta
seksuaalisista suuntautumisistaan ja Tohtoria on “lähestytty” useammankin asiaa
käsittelevän kysymyksen voimin.
Q. Onko homo jos tykkää käydä poikien kanssa saunassa?
A. No siinähän ei sinänsä ole mitään homoa. Vetäisin rajan tähän niille paikkeilkeille, että tykkääminen ei haittaa, mutta jos nauttii niin sitten onkin ihan
toinen juttu. Paitsi tietysti jos olet nainen ja tykkäät käydä poikien kanssa
saunassa niin Tohtoria voi aina pyytää seuraksi.

Q. Onko laiton homma jos nimittäin Pasi / YTY / Junes / Matti
tykkää pojista?
A. Tähän vastaisin lyhyesti ja ytimmeekkäästi, Pasille ja Junekselle on ja
YTYlle ja Matille ei.

Q. Jos on pitkä tukka niin onko silloin tyttö? Vaikuttaako parta
asiaan?
A. Yleensä pitkä tukka tekee melko tyttömäisen vaikutuksen mutta suosittelen
tarkastamaan sukupuolen tarkemmin ennen kuin menee iskemään jokaista
pitkätukkaa. Parran kanssa kannattaa olla erittäin tarkkana, sillä mahdollisuudet ovat vielä huonommat.

19:05 <@YTY

> herkkae: oli
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Q. Mistä johtuu aamuseisokki?
A. Aamuseisokki, eli latinankieliseltä nimeltää “erctus stondis” aiheutuu siitä,
kun makuuasennossa oltaessa veri pakkautuu keskiruumiiseen. Aamuseisokin voi parhaiten välttää nukkumalla seisovassa asennennossa jolloin veri
valuu varpaisiin asti.

Q. Onx se hot ku nimeltämainitsemattomalla henkilöllä on hirveesti karvaa selässä? Pitäskö mun ajaa ne pois? Ne on ihan
hirveen kuumat ja hikoaa ihan simona...
A. Karvat on muotia (paitsi naisilla). Eikä niitä missään tapauksessa tule ajaa
pois. Pariisissa on muotimessuilla ollut jopa esillä kokovartaloperuukkeja,
joiden avulla karvatonkin pääsee nauttimaan tästä ilosta.

Ja lopuksi vielä tositarina siitä miten Tohtorin ohjeet voivat parantaa ihmisten
elämää.
Matti Rovaniemeltä oli Tohtorin luona vaikean pulmansa kanssa.
- Asia on nähkääs niin että minun pitäisi ensi kuussa mennä naimisiin, mutta
minä en oikein kehtaa.

- Miksi?, Tohtori ihmetteli.
- Kun minun kyrpäni on niin pieni, Matti punasteli.
- Ei hätää, Tohtori tuumi. -Minä määrään sinulle
sopivaa voidetta. Sinun on hierottava sitä penikseesi neljästi päivässä ja annettava poron nuolla
se pois, niin asiasi järjestyy.
Matti palasi kotiin. Muutaman kuukauden kuluttua
Tohtori tapasi Matin kadulla.
- Miten avioelämä sujuu? Tohtori kysyi.
- En minä mennytkään naimisiin, Matti sanoi. - Minä ostin oman porotokan ja olen muuttamassa
Inariin sitä hoitamaan.
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Katso oikealle

Excu-tennis

Katso vasemmalle
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Niinistö
Helmikuuta elettäessä presidentinvaalit ovat jo ratkenneet, mutta
marraskuussa koitos vielä vasta haki kuntopiikkiään. Abipäivien yhteydessä Linnanmaalle saapui myös Kokoomuksen ehdokas Sauli Niinistö,
jolta hetken mielijohteesta kinuttiin haastattelu. Aika oli rajallinen,
mutta kolmeen kysymykseen oli aikaa.
Mikä on mielikuvanne Teekkareista?
- Vanhin poikani on myös alalla. Teissä on maan tulevaisuus.
Mikä on kantanne työssäkäyntiin opiskelujen ohella sekä työntekoa
rajoittaviin tulorajoihin?
- Se on vaikea, mutta tärkeä yhtälö. Työnteko on sopivassa määrin
hyödyllistä.
Jos teidät valitaan valtakunnan johtoon, aiotteko edistää opiskelijoiden asemaa ja jos aiotte,
niin kuinka?
- Minä aion edistää kaikkien Suomen
kansalaisten asemaa.
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mm-kyykkä 2006

eli yksipuolinen näkemys erään joukkueen kisoista, lukekaa
laajempi analyysi teksusta =)

Reissu polkaistiin käyntiin perjantaina 10.2. klo 16, jolloin kaksi bussilastillista
apinoita suuntasi matkalle kohti Hervannan ghettoa päämääränään akateemisen
kyykän MM-kisat. Oululaisedustus oli siis viime vuoden tapaan vahva, ja myös
allekirjoittaneen Ossaajat -joukkue tunki laardiperseensä bussiin tekoparto-0
jen välittömään läheisyyteen. Pari päivää aiemmin herkistelymatsissa Kyrppä69:ä vastaan heitetty tuurinollaerä povasi pomminvarmaa menestystä, joten
mitali”kahvit” oli syytä korkata jo nyt.
Matka sujui rattoisasti hieman keimoa imeskellen ja Tornin herkässä syleilyssä
oltiin iltasella yhdentoista jälkeen toisen bussin suunnatessa kohti keskustan
hotellimajoitusta. Yöllä majapaikan lähimaastossa lenteli karttuja suuntaan jos
toiseenkin viimeistelyharjoitusten pyörisessä täydellä tohinalla. Ylipäätään
yöllä saattoi pihalle katsoessa nähdä joidenkin pelaavan kyykkää, oli kellonaika
mikä tahansa.
Aamulla pelit alkoivat Ossaajien osalta puoli kymmeneltä. Taso ei vielä alkulohkossa ollut kummoinen, sillä muut joukkueet koostuivat lähinnä turisteista, jotka eivät olleet pelanneet kyykkää aiemmin joko lainkaan tai hyvin vähän. Lohkosta yksi joukkue oli päättänyt jättäytyä leikistä pois, joten luovutusvoiton ja
kahden perusvoiton tuoman lohkovoiton jälkeen oli aikaa käydä kaupassa täydentämässä löpövarastoja ja hieman ﬁilistellä alueella.

i

J
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Jatkopelit alkoivat iltapäivällä
puoli kahdelta tasoltaan päätähuimaavassa kamppailussa #kaljaa_ainiaan -tiimiä vastaan, joka
päättyi Ossaajien hyväksi tylysti
-72 - -74. Vastustaja oli kuullut
villejä huhuja “oululaisjoukkuesta, jonka kaksi jäsentä pelaa
ammattilaisina Tanskan liigassa”
ja ennen peliä oli vakuuttunut
meidän olevan kyseinen joukkue.
Jäätävä lopputulos varmasti todisti väittämän oikeaksi. Jatko-
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paikka irtosi siis vastoin kaikkia todennäköisyyksiä ja edessä oli siirtyminen uudelle kentälle. Vastaan tullut ADS oli ensimmäinen joukkue, joka osasi huutaa
muutakin kuin perushaukea, mutta voitto lohkesi kuitenkin, vaikka moraalin luhistumista oli havaittavissa puolella joukkueen jäsenistä. Kenttä oli naurettava,
kaltevuus oli varmaan 30 astetta eikä rajoja näkynyt, mutta mikäs siinä heitellessä, kun ilmakin oli kuin luotu
kyykänpeluuseen.
Seuraava vastus, Kaatajat1907,
koostui Helsingin lääkiksen fukseista, jotka eivät kuulemma olleet koskaan aiemmin pelanneet
kyykkää. Leppoisaan heittelyyn toi
lisäväriä ohitsekulkevat turistit,
jotka kunnostautuivat käppäilemällä suoraan pelineliön keskeltä
ja potkimalla kyykkiä takaisin kentälle joko tahallaan tai vahingossa.
No, joka tapauksessa ottelutulos painui ensi kerran alle kolmenkymmenen (-29
- -68) ja huomasimme jälleen pelin jälkeen kulkevamme seuraavalle kentälle. Ei
seitti, naurattihan se kun amateurit muka meinasivat pärjätä.
Seuraavana vuorossa oli edellisellä kierroksella Pacman Brothersit pudottanut
tamperelainen TARAKIn fuksijoukkue. Peli oli tiukka, ja vastustaja sai useita
armonpullia tuomarin keskittyessä kaljan kittaamiseen. Kolme kertaa kävi äijä
nostamassa vastustajan konastaan lyömät
kyykät takaisin ja kentälle potkitutkin jäivät
huomaamatta. Vaikkei voitosta pelatakaan ja
vaikuttakoon kuinka tosikkomaiselta tahansa,
haluan minä ainakin homman kulkevan edes
jossain määrin tuomarin hallinnassa, mikäli
sellainen on peliin saapunut, koska mitä virkaa moisella edes on mikäli pelejä tuomaroidaan peukalo perseessä? Tuuriputki kuitenkin
jatkui, ja neljä pistettä (-34 - -38) paremman tuloksen ansiosta / takia huomasimme
pelin jälkeen suuntaavamme keskuskenttää
kohti puolivälieriin. Mitä perkelettä oli tapahtumassa?
Puolisemeissä vastaan asettui kierrosta aiemmin STH:n pudottanut Team Lesbian Theta Survival ja yleisöäkin kertyi matsia seuraamaan enemmän kuin aiemmissa otteluissa yhteensä. Peli kulki (= mäihää oli) mutta yleisössä majailleet
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vastustajan fanit tekivät kaikenlaista
jäynää häiriköimällä niin kentän ulkokuin sisäpuolellakin mm. potkimalla
kyykkiä, nappaamalla kartusta kiinni
kesken heiton ja tönimällä. Kyykkien
potkiskelu koitui aiemmalla kierrokroksella STH:n kohtaloksi. Jollain
ilveellä onnistuimme kuitenkin pääsemään niskan päälle, joten tie vei semiﬁnaaleihin. Kuntopiikki osui kohdalleen, tulos -21 - -44.

Semeissä tie viimein katkesi MM-kultaa lopulta vieneen lappeen Rantalaisten
Löpö-Löysäpolvien käsittelyssä. “No jo oli aikakin” kuvasi ﬁiliksiä n. 3000 kertaa enemmän kuin “no voi harmi”, sillä etukäteen veikattuna todennäköisyys
Ossaajien välieriin asti räpistelyyn oli suunnilleen samaa luokkaa kuin suomalaisurheilijoiden onnistuminen arvokisoissa. Edellisessä pelissä heitetty -21
kuihtui jo ensimmäisen erän -30:ksi, joten oma taso oli viimein pitkällisen harhailun jälkeen saavutettu. lappeen Rannan joukkue pelasi kuten maailmanmestareiden kuuluukin, ja mikäli edellisen ottelun veroinen ihme olisi tapahtunut,
olisimme varmaankin lopettaneet kyykänpeluun siihen ja eläköityneet huipulla.
Onneksi sentään tuli kunnolla turpaan niin saa kyykätä jatkossakin =) Lopputulos -8 - -56 ei jättänyt paljoa jossiteltavaa.
Pronssiottelussa, joka ei järjestäjiä liiemmin kiinnostanut, toinen ossaajajoukkue Kakkossaajat oli parempi
viiden pisteen turvin, joten
yleisestä sarjasta saatiin kuin
saatiinkin mitali Ouluun ja
mikä parasta, Ossaajaleiriin.
12 tunnin pelaamisen, seisoskelun ja kävelyn jälkeen päästiin viimein huilaamaan ja oli
aika tempaista kunnolla hartiat olalle.
Aamu valkeni aikanaan ja oli
aika suunnata bussin nokka
kohti Oulua. Matka sujui pääasiassa nukkuessa yöunien jäätyä olemattomiksi
aiempina öinä. Tunnin pikakrapulakin tuli koettua, mielenkiintoinen kokemus.
Oulussa oltiin illansuussa sen verran myöhään, että kuskia vitutti missattu mäkikisa.
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Ossaajien osalta reissu sujui skandaalinomaisesti alakanttiin, sillä tiukan kesäkauden harjoittelujakson (25h kyykkää / vrk) jälkeen syksyisessä kriisipalaverissa asetettu MM-kyykän hopeasija jäi kahden pykälän päähän. Joukkue harkitseekin vakavasti sekä managerin että valmennusjohdon erottamista sekä
harjoittelun tuplaamista. Onneksi ensi vuoden MM-kulta ja tämän kevään OMkyykän ykkössija ovat jo käytännössä varmat ja parikyykkäliigasta on tulossa
ylivoimainen kaksoisvoitto, luonnollisesti, joten ehkä tästä murheen synkästä
laaksosta onnistutaan vielä juuri ja juuri nousemaan ilman haulikon apua.
-Scene

Kakkossaajat ja Ossaajat yhteispotretissa, teemana
ensinmainitun joukkueen nimi
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Oululaisjoukkueiden sijoitukset
Yleinen
3. Kakkossaajat
4. Ossaajat
5. Blagitarius Blagiators
11. Ks. Eny
15. STH
17. BoSS
19. Pacman Brothers
20. KombostiKobla
21. Droit Pornstars
26. SIK Muthafuckas
34. Den Andra Kobla
38. Oikosulut ja Virtanen
73. Lihakombosti
79. SIK Bastards
108. Droit RisingStars
145. Seminologit
148. Hanpit
186. Kyrppä-69
249. BoSS 2
260. Optiem
278. WonderChild
358. Possut
400. OTiT fuksit

REALITY CHECK
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Naiset
1. SIK Biaz
2. Pinppi-69
8. WIT Blanko
23. Viritetyt Harakat
48. sNAPsi
61. IhQ-peipet
63. WiTTwo

oer

Wappu on kohta jälleen käsillä! Oletko rookie vai
muuten vain ruosteessa? Ei hätää, kokenut wappuammattilainen opastaa jälleen palstallaan!
Etenkin fuksien kannattaa kirjoittaa tohtorille ja kysyä ohjeita oikeaoppisen fuksiwapun viettoon.
Vastaanotto auki osoitteessa tohtori@otit.ﬁ, 24/7.
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2006
Ruotsinristeily
Silja Europalla
25.-26.4.
Koko reissu vain 40e !

Aloita Wappusi
räväkästi risteilyllä!
ilmoittautuminen risteilylle
nettiosoitteessa:

www.otit.fi/~excu/
[ ikäraja risteilylle 20v ]
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