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Jari Korhonen

Pitelet käsissäsi täydellisesti uudistuneen Terminaalin ensimmäistä numeroa. Ulkonäköä on muutettu raikkaan eurooppalaiseksi leventämällä ulkomarginaalia noin
millimetrin verran ja vaihtamalla sivunnumeron fonttia. Myös sisältö on uudistunut; ainakaan toimituksen tietojen mukaan aiemmin Terminaalissa ei ole esimerkiksi Worms-cupia ruodittu kahden jutun vertaa. Lisäksi olemme päättäneet
perustaa sensuurilautakunnan siistimään ruokotonta materiaalia.

No ei vaiskaan. Kiltalehdykkämme on edelleenkin niitä harvoja medioita johon kaikki
jutut ovat tervetulleita, ihan semmoisenaan. Niinpä käyttäkää tilaisuutta hyväksenne. Ja
ovathan monet käyttäneetkin, siitä vilpittömät kiitokset (ihan vakavissaan) kaikille jotka
ovat jotain lehden eteen tehneet. Fuksien passiivisuus on kuitenkin selvin aistihavainnoin todennettavissa, ja kuten fuksivastaavamme toisaalla tässä lehdessä toteaakin:
moniko on saamassa sitä lakkiaan Wappuaamuna? Kaikkien ei tietysti tarvitse olla Sammulin kaltaisia teekkarihengen ruumiillistumia, mutta kyllä paatuneimmaltakin opiskelijalta odottaisi edes jonkinlaista omakohtaista panosta oululaisen Teekkarikulttuurin ja
Teekkariperinteen vaalimiseksi. Eikä pelkästään fuksina.
Anteeksi, meni saarnaamisen puolelle. Ja hieman aiheettomasti, sillä viime hetken väliaikatiedot kertovat useista positiivisista yllättäjistä. Kevät näyttäisi ainakin aurinkoisesta
säästä päätellen olevan tulossa, joten kaikille tasapuolisesti oikein hyvää kevään kohokohtien - aivan erityisesti tietysti Wapun - odottelua.



Päätoimittaja tukahtumassa toimitukseen tulvivaan materiaaliin
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Jari Korhonen
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Mikko Perälä

Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 898/80) ja valokuvalain (405/61, muut. 898/80) mukaisesti
kielletty lukuunottamatta Suomen valtion ja Kopiosto ry:n tekemässä sopimuksessa tarkemmin määriteltyä osittaista kopiointia opetustarkoituksiin.
Tämäkin numero on läpäissyt sensuurilautakunnan käsittelyn.
Toimitus jättää kirjoittajille vastuun heidän mielipiteistään.





 

Sipi Kylmälä

Huomenta, sanoi Herra Morgan eräänä päivänä minulle ja jatkoi, minulla on teille
asiaa. Mikäpä siinä ajattelin, sillä eihän sitä huonommin enää voi mennä kun Herra
Morgan on kylässä. No, sen mitä asiaa tarkalleen hänellä minulle oli, saa persoonallisesti tulla jokainen minulta kysymään. Yhtä lailla minulta voi tulla kysymään kaikkea
mahdollista maan ja taivaan väliltä, vaikka en ihan kaikkea tiedäkään.
On taas keväällä paljon tapahtumia kiltalaisille, fuxeille sekä vanhemmille. Todennäköisesti mielenkiintoisinta keväällä on tänä vuonna Oulussa järjestettävä Titeenien
taistelu. Muuten kevät etenee kotimaan pitkineen, jäynäkisoineen ja killan tapahtumineen perinteisellä tavalla. Kaiken huipuksi tänä vuonna rakas kiltamme täyttää
10 vuotta ja syksyllä on tiedossa vuosijuhlat. Itse asiassa tätä kymmentä vuotta
pyritään tiedostamaan kaikin tavoin.
Ihmisiä joita kaikkia kiinnostaa OSALLISTUA JOHONKIN, niin saa tulla seuraamaan kiltahuoneelle suurrealistista
interaktiivista nelivärimultimedialähetystä eli hallituksen kokousta. Killan asiat
EIVÄT ole pienen sisäpiirin asioita, vaan
kaikkien Teidän kiltalaisten. Ja Sinä fuxi,
joka mietit mistä repiä pisteitä teekkarilakin saamiseksi, niin kerro halukkuutesi ja
nimesi on muistissa ja sen jälkeen pientä
tehtävää löytyy.
Ei muuta kuin opiskelkaa ja/tai pitäkää
hauskaa. Lopuksi haluaisin sanoa vielä
muutaman sanan: Musta makkara, postiauto, katolinen piispa, näkkileipä, käkikello ja lypsyjakkara.



Terveisin, Sipi

Käkikello

    
Tuukka Turunen

Saimme viime syksynä Suomen Digitalilta Alphastation 255:n 233 MHz:n 64-bittisellä Alpha suorittimella.
Kone tottelee nimeä Otitalf ja sijaitsee fyysisesti kiltahuoneessa. Käyttöjärjestelmänä laitteessa on Digitalin
UNIX, jossa on lisenssi monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle.
Kuten monet ovat jo huomanneetkin löytyy laitteesta raakaa numeronmurskausvoimaa varsin kiitettävästi.
Myöskin konsolilta käytettynä laite tuntuu nopeammalta kuin osaston UltraSparcit tai ATK keskuksen SGI:n
Onyxit. Kannattaa kokeilla, jos tarvitsee laskea jotain tms.
Nykyisellään laitteessa on NIS, joten sitä voi käyttää Otitsunin tunnuksella suoraan konsolilta tai verkon yli.
Myöskin kotihakemistot on mountattu Otitsunista, joten koneen käyttäminen on hyvin yksinkertaista. Laitetta voi toki käyttää myös X-päätteenä, jos niin haluaa. Valitettavasti NIS+:aa ei ole saatavissa Digitalin
UNIX:ille, joten osaston koneiden salasanoilla konetta ei voida asettaa toimimaan, eikä se liene tarpeenkaan.
Oikeastaan ainoana ongelmana koneessa on havaittu käyttöjärjestelmän kaatuilu. Se on huomattavasti epästabiilimpi kuin esim. Solaris tai Linux ja saattaa kaatua helposti esimerkiksi ohjelmia käännettäessä tms.
Melko hyvin käyttis kuitenkin pysyy pystyssä verrattuna moniin muihin tuotteisiin...
Tämän jutun myötä haluamme ilmaista Digitalille kiitollisuutemme heidän tarjoamastaan mahdollisuudesta
tutustua myös Alpha-tekniikkaan.





 

PT + haastateltavat

Minkäslaisia tietoteekkarinretkuja sieltä OTiTin ja OTYn hallituksista oikein löytyykään? Silläkin
uhalla ettei asia ketään kiinnosta pätkääkään päätimme raottaa suurta salamyhkäisyyden verhoa
ja paljastaa kaiken näistä Suurista Vallanpitäjistä. Tarkoitusta varten Terminaalin päätoimituskunta lähestyi ao. henkilöitä oheisen haastattelun muodossa sähköpostia hyväksi käyttäen. Lue sensaatiomaiset paljastukset jo nyt äläkä vasta viidenkymmenen vuoden kuluttua asianosaisten kirjoittaessa muistelmateoksiaan!
Tämmöistä kysyttiin:
1: Vsk, aiemmat hallitus/toimihlövirat?
2: Onko tietokone sinulle huono renki vai hyvä isäntä?
3: Oliko muna ennen kanaa vai päinvastoin?
4: Terveisesi Bill Gatesille/Jorma Ollilalle/paaville/vapaavalintaiselle (tunnetulle) henkilölle (tai useammalle) ja/tai kiltalaisille?
5: Mitä himoitset eniten juuri nyt?
6: Miltä sinusta tuntuu juuri nyt?
7: Elämänfilosofiasi/sloganisi?
8: Mikä on elämän tarkoitus?
9: Tietoja saa/ei saa käyttää suoramarkkinointiin (ympyröi oikea vaihtoehto)
10: Muuta sanottavaa puolustukseksesi?

Ja tämmöistä vastattiin:
(henkilöt esiintyvät painoteknisesti mielekkäässä järjestyksessä:)

Sipi Kylmälä, pääministeri / OTiT
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:



vsk kahdesta neljään, viime vuonna rahastonhoitaja
kyllä ehdottomasti on.
vastaus on seinä, sillä siitä kaikki tulee mm. sähkö.
Se on aivan sama.
Paskaaks tässä.
Kaikki on ihan okei, vaikka peruskuntokausi on päällä
Näin arkaluonteisia asioita en uskalla kertoa julkisesti.
Mikä on elämä ja kuinka paljon tarkoitus?

10: Minä tulin oikealta kärkikolmion eteen, enkä nähnyt mitään koska Saturnusten
kuiden valo sokaisi minut ja kaiken lisäksi oikeusavustajani mielentilatutkimus on
kesken.

    
Jukka Remes, ulkoministeri / OTiT
1: 1., ei siviilipuolella.
2: Mainio orjatar. Röh, röh, piiskaa!
3: Kukolla oli sitä jotain.
4: Terveisiä Jukalta.
5: Mitä itse himoitsisit? Triviaali kysymys, triviaali vastaus.
6: Ristiriitaiselta, hieman nihkeältä.
7: Älä tuomitse, ettei sinua tuomittaisi.
8: Kuolla, mutta sitä ennen pitää EDES vähän hauskaa.
9: Saa ei saa.
10: Olen vain tavallinen rikollinen niin kuin me kaikki. Systeemiä
saa riistää ihan vapaasti.

Tiina Isotalo, kiltavarainministeri / OTiT
1:
2:
3:
4:
5:
6:
8:

toinen, viime vuonna sisäministeri
sekä että?
kana oli ensin.
ei mulla oo mitään sanottavaa kellekkään.
ruokaa
on nälkä
syöminen ja nukkuminen

Lars Remes, tiedotusvastaava / OTY
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Vsk: 3, aloitusvuosi ‘94, killan tiedottusministeri ‘96-’97
Huono renki
Vinku-Intialaista luomisteoriaa lainatakseni: oli.
Hakekaa minut jo pian pois!
hmmhmmhmm...
On moraalinen krapula (taas!?)
Rikas mies jos oisin, dippadippadii
Löytää kysymys siihen vastaukseen.
etta saa

10: Kaikki alkoi pienestä vahingosta, mutta kuten kaaosteoriaa
kertoo, pienelläkin voi olla suuret seuraukset eikä se sille itse
mitään voi.

Esa Koskinen, liikenneministeri / OTiT
1: III vsk, mutta toinen vuosi. ei aikaisempia virkoja.
2: huono, mutta renki.
3: kyllä muna oli ennen kanaa. se eläin, joka muni munan, ei ollut
ihan kana. viimeinen evoluutioaskel tapahtui munimisvaiheessa tai
munan sisällä, jonka jälkeen munasta syntyi kana.
4: bill gatesilta voisi kysyä, että oliko se kakku edes hyvää.
5: jos kertoisin, niin se varmasti sensuroitaisiin.
6: sekavalta, vaikka laskiaisesta on jo aikaa, mutta huomenna
tentti.
7: siirrä huomiseen kaikki se, mitä ei huvita tehdä tänään.
8: joku kysyi tuota supertietokoneelta ja se vastasi: “42”. pystyisinkö minä muka tietämään paremmin?
9: tietoja saa/ei saa käyttää suoramarkkinointiin (ympyröi oikea vaihtoehto)
no ei tuosta ihan ympyrää tullut..
10: miltä minun pitäisi puolustautua?



 

SAMmuLI TENU Huttunen, alias “HePatiitti SaMmUlI”,
kulttuurivastaava / OTY
1:Ennen Pilkkua: Käytännössä 3 johtuen eräästä Valtionpalveluksesta, aloitusvuosi ‘94
Jälkeen Pilkun: Jaa....hehe...ok, jos ne nyt sitten muistaisi...;)
1.5.1995- TEEKKARI!
17.5.1995- Täysivaltainen Tenukommando
1995- OTiT Pelimanne
1995 OTiTin Skannaaja (tämä oli sitä aikaa, kun vielä tehtiinkin jotain...)
1995 TeeKun hallitus, Salkuton Ministeri
1995 OTiTin jäynäkisajoukkueen wirallinen Fucksi
1995 Wappuna Fucksikisajoukkueen vast. Sukupuolen henkilö ;-)
1996-97 Pienryhmäohjaaja
1996-97 lAULUKALUTYÖRYHMÄ...kele...nooh, tuli se sitte viimeinkin
1997 Oulun Lääketieteen Tekniikan Opiskelijoiden Salkuton Ministeri 1997 OYYn Kulttuurijaoksen vars.
Jäsen
1997-98 OTYn Kylttyyrivastaava
1997 Tempausesikunnan jäsen Oulussa ja välillä Herwoodissa ja Valtakunnassakin....;-)
1998 IEEE SB Oulun PR-Vastaava
1994 Valtakunnallisten Jäynäkisojen Joukkueen KUSKI...grr...;)
1996,-97 Valtakunnallisten Jäynäkisojen Joukkueen jäsen Vuoden Teekkarijäynääjä
1994 ja 1997 Lisäksi kiljoona muuta nakkia, jota tässä nyt en satu muistaan...nooh, perkele, ollaan
oltu ainakin Teekkareiksi...;)
2: Tietokoneet on paskoja rakkineita, jotka pitäis kaikki ampua ohjuksella Merkuriukseen tai käyttää
Bill Gatesin rovion sytykkeinä.
3: Ottaen huomioon ko. koehenkilön epärationaalisen tilan (so. Selvinpäin), voinemmekin todeta kyseisen dilemman ollessa huomiossa suhteessa nykyisen perunankuoriaisindeksin kolmannen derivaatan ja
Galaksi M12354 suhteen Uranukseen käsiteltäessä asiaa Astrologian kannalta(vrt. Teknisen Astrologian
tutkimus 12345.6, Hiisi, Waldemar), pääsemmekin seuraavaan sangen epädiskreettiin tulokseen: Rautakanki.
4: Bill: Missä nää oot ollu? Koppalakkipojat Åke ja Nils onkin jo kovasti kyselleet sua!
Jorma: Saapas mikä Saapas...prkele, vaikka kumiankkasopassa keittäis!
Paavi: Sää oot hyvä jätkä...ainoo kunnon kaveri maailmassa, joka tajuu, että ei sitä hanska kädessä
kätellä...;)
Waldemar Hiisi, Dr. Alaniska-Kuolio, mr. Middlesex ym. Cassini-Teamin jäsenet: It was a pleasure to
be workin’ with Ya!
Kaikki Tenukommandot: Me nousemme vielä!!!!(ainakin humalaan...)
Hiiwa: Pölökky käymään, mulla on rahat lopussa!!; Antti Kangas: Vitun Homo!
Leksa: Danke schön fur das Booze; Laatta: Sää oot mun Jumala...nyt tullee hyvvää!!!!!!!!
Sipi: Haastaja valitkoon aseet...ja paras maksa voittakoon
Mirkka: Kotimaanpitkällä Pellit? Eikä sitten niitä kommentteja Laulamisesta!
Asiainen: PALLEPALLEPALLEPALLE...!!!!; Korva: Pysy jumalauta erossa siitä biofysiikasta!
Karvosenoja: Millon otetaan uudet treffit sen 80% Strohhin kanssa?
Larsson: *GRINS EVILLY*; SiPs: Pienryhmyriksi Tänä vuonna?
O-P: Missä on mies, kun enää ei etes ryyppäjäisissä nää????
Maija: Otan Osaa....;-); Jaska: OOON PIEENIÄ BIITTEEJÄÄÄÄ.....!!!!
Kalle(Lyytinen): Millon Tuparit?; Jykri: Soita Sirpalle, se on kyselly sua...;))
Kyd7: Missä se kosto viipyy?(lAULUKALUN toim. huom.)
MCLappa: Millos pidetään jäynäkisat?(ja varo kostoa...grrr...)
Alko Salkoon: Pitäkää poijaat lippu korkealla...ei se ryyppääminen siihen fuksivuoteen lopu...;)
Kissa: Loppuu se yöllä suuhun Paskominen!
Kaikki TietoTeekkarit: Olkaa Teekkareiksi! Tai edes niinkuin toistenkin ihmisten koirat...;)
Phucksit: Wappu on tulossa...viime kerralla tais meidän killalla olla paras lakinsaantiprosentti.
Pitäkää huolta siitä, että se myös pysyy siten! Kyllä se Wappu sieltä tullee...
5: 0137/38/0,75
6: njet 0137/38/0,75
7: It is better burn than fade away! Haudassa kerkee nukkua ja Nnäntenä vuonna opiskella!!! Wiina
on elämän riemuja varten....
8: Jaakko Pääkkönen Tietää
9:Jos joku %”#$le tän perusteella työntää mulle jotain paskaa, niin minä kyllä $&”%!na kyllä forwardoin sen kaiken päätoimittajan anaaliin...
10: Huoh. Eipä osaa enää nuoret juoda kuin ennen...silloin kun mINÄ olin nuori...********** JAARITTELU KESKEYTETTY ELÄINTENSUOJELULAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSELLÄ 122334445467...ASIA TULI JO SELVÄKSI, ‘KLE!
**********

!

    
Ville Lehtiniemi, työvoimaministeri / OTiT
1: Pitkä ja ansiokas nousujohteinen kiltaurani alkoi herran vuonna
1995 märkäkorvafuksina ja killan skannaajana, josta sitten päädyin kuin ihmeen kaupalla armeijan kautta pienryhmäohjaajaksi
viime syksyllä ja sitä kautta tämän hetkiseen hallitusvirkaani
fuksi- vastaavana, jota hoitelen pääasiassa jatkuvassa kolmen(toista) promillen humalassa. Voin vain todeta, että tällä tahdilla pääsen takuulla Jorma Ollilaksi Jorma Ollilan paikalle tai
sitten sievin kunnanvaltuustoon luomaan poliittista uraa SKP:n
listalta valittuna.
2: En ole vielä tähän päivään mennessä tavannut ainuttakaan
konetta joka suostuisi toimimaan kuten käyttäjä haluaa tai ei halua. Voinkin vain
todeta että nykyisten paskojen graafisten hiirikäyttö- wintoosien tullessa liian yleiseksi, olen harkinnut uranvaihtoa esimerkiksi paskakuskiksi tai viemärisukeltajaksi.
3: Pitkälti filosofinen kysymys, joka riippuu aikan tasan tarkkaan siitä mistä roikkuu
ja nautintoaineista, sekä siitä että onko aamu vai ilta, sekä siitä milloin jouduin
viimeksi ufojen sieppaamaksi. Yleisesti ottaen voidaan todeta että ensin pitää olla
muna että voi olla sen jälkeen kana, mutta tämä mielipide voidaan vaihtaa vaikka heti
riittävän motivoivien perusteiden tullessa ilmi.
4: Terveisiä perseestä kaikille poliitikoille, valtion virkamiehille ynnä muille päättäjille, olette kaikki fasistisia imperialisteja, jotka vain himoitsette köyhän opiskelijan ahteria kymmenen tuuman perseenpäristinten kanssa. Ja kiltalaisille osoitan
toiveen, että pitäkää huoli siitä, että meidän killan maine ainakin kasvaa (kunnialla
ei niin väliä....).
5: Joku voisi kertoa minulle tässä parin tunnin päästä suoritettavan (nyt on lauantai
klo 18:20, koska minä sanon niin) lottoarvonnan seitsemän (7, hieno leffa muuten)
oikeaa numeroa.
6:Tunnen syvää ahdistusta johtuen maapallon nykyisestä tilasta ja kiihtyvällä vauhdilla etenevästä ekokatastrofista, joka toivon mukaan johtaa pikaiseen ihmiskunnan
kuolemiseen ja dinosaurusten paluuseen maan päälle. Elikkä siis toisin sanoen paskaaks
tässä ja Matti Nykänen on hyvä jätkä.
7: Tässäpä joitain parhaimpia: “Parempi makke päässä kuin kaverin päässä”. “Älä tee
mitään, mitä ei ole pakko tehdä heti”
8: Elämällä on ilmeisesti varattuna mittaamattomia määriä tarkoituksia itse kullekin
meistä, mutta yksikään niistå ei tunnu järkevältä näin äkkiseltään selvinpäin ajateltuna. Voisimme olettaa, että jos uskomme raamattuun, jossa sanottiin “Lisääntykää ja
täyttäkää maa” kaikki tietäisivät jo elämän tarkoituksen, mutta koska vain oletimme
emmekä usko raamattuun voimme jättä kyseisen idean lestadiolaisten toteutettavaksi,
minkä ne suorittavatkin aika kiitettävästi. Voisimme siis valita toiseksi kohteeksi
vaikkapa rikastumisen, mutta kuten todeksi todettu sanontakin sanoo “Mikä laulaen
tulee, se viheltäen menee”, joten sekään ei taida toimia. Näin äkkiseltään päätellen
elämän tarkoitus on siis joko sittenkin 42 tai sitten se että tulee tunnetuksi lähiöpubinsa kovimpana kaljanjuojana/laulajana/oksentajana tms....
9: Merkitsen virtuaaliympyrän molempiin vaihtoehtoihin.
10: Voisinkin kertoa pienen ja julman tarinan fuksista, joka vahingossa joutui opiskelemaan tietotekniikkaa ja josta tehtiin kauheiden kokemusten saattelemana aidoksi
tupsulakkiteekkariksi, jonka maksa tulee todennäköisesti poksahtamaan ennenkuin aivosolut loppuvat tai sitten toisinpäin. Monikohan anonyymi alkoholisti tunnistaa
itsensä. ;) Kännistä kevättä kaikille.

Sami Mattila, isäntä / OTY
Tämä paremmin Ampuna tunnettu henkilö onnistui kuin ihmeen
kaupalla, ammattilaispakoilijan ottein välttämään haastattelijamme kynsiin joutumisen. Niinpä kukin arvatkoon itse
mitä hän olisi kysymyksiimme vastannut.

"



 

Mikko Hiltunen, ulkovastaava / OTY
1: 2. vuosikurssi.
1996
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1998

Killan skannaaja (silloin, kun skannaajat eivat tehneet yhtaan mitään)
Jäynäkisakuski Porvoon keikalla. Tippunut lipputangosta 3m korkeudelta.
Lupin nakkikone.
Killan Ulkoministeri.
Lupin hallituksen jäsen.
OTY:n Ulkovastaava
Teekkarilupin HPJ
Wappucomitea
Kohtuuden ystävien Toimielimen (ei maksan) jäsen
2: Taas se “#¤%&*@£$ -nt tappoi linuxin tai toisinpäin ja varmistuksetkin oli
2kk vanhoja grrr...
3: Ehdottomasti muna tulee aina ensin :)
4: BG:jos jollakin on nooin paljon rahhaa, niin luulisi siitä riittävän hiukan minullekin. JO:lisää
liksaa(ainakin mulle) P:sais nyt kerrankin hyvvää, niin olisi enemmän näkökulmaa.
5: Tällä kertaa valehtelematta RUOKAA, olen syönyt viimeksi 20h sitten
6: Oloni elon tiellä ompi hiukan tylsää, koska olen päivystämässä Teekkaritalolla josko täällä joku
haluaisi käydä, mutta eihän täällä koskaan ketään käy.

7:

Quote:

The more I study, The more I know
The more I know, The more I forget
The more I forget, The less I know,
So, why study?

8: 42,00000000000000001
9: tietoja saa/ei saa käyttää suoramarkkinointiin (ympyröi oikea vaihtoehto)
10: minä mistään mitään tiedä, minähän olen vain töissä täällä...

Mika Lindholm, teollisuusministeri / OTiT
1: Vuosikurssi n. Kopiokonevastaava kaudesta 1995-96 lähtien
2: Renkisäntä
3: Känni on ennen krapulaa
4: Ota kaljaa, pidä kivaa.
5: Lottovoitto, maailmanrauha, uusi maksa. Tässä järjestyksessä.
6: Kiire, kiire nyt on.
7: Opiskele, pääset pitkälle. Näin on toimittava.
8: Jo Eppu Normaali aikoinaan kertoi, että elämän tarkoitus on murheen karkoitus.
9: Ellipsi.
10: I rest my case.

Mikko Varpiola, varapääministeri / OTiT

#%$

1: Päätevastaava. nyk. mikrotukihenkilö.
2: Hopo hopo....kirkkan keltainen AC-Cobra !
3: Kuka piru näitä kysymyksiä keksii. Tietysti kana. Älkää nyt hyvät
ihmiset tyhmiä kyselkö. Jollekin vain sattui jossain vaiheessa prosessia erehdys ja elukka rupesi pudottelemaan tuollaisia pyöreitä
palleroita...
4: Mun Paras kaveri ! Tosin en ymmärrä mitä paavi tässä seurassa
tekee, mutta toisaalta...poikkeus vahvistaa säännön. Right ?
5: “...minä tiedän että haluat !”
6: Vituttaa ! (vastata näihin kysymyksiin).
7: Pessimisti ei pety;)
9: tietoja saa/ ei saa käyttää suoramarkkinointiin (ympyröi oikea
vaihtoehto)
10: “Mistä te minua syytätte..? Minä olen aina ollut hyvien puolella

    
Jani Haikala, kansliaministeri / OTiT
1: 1.vsk, kiltatoimintaan en ole aiemmin sekaantunut.
2: Tällä hetkellä ainakin toistaiseksi huono renki, muistot
msx-ajoilta viela tuoreessa muistissa.
4: Yhteisesti Billille ja kiltalaisille: Yrittäkää kestää toisianne.
5: Tällä hetkellä hyvältä tuntuisi thaimaalainen hieroja(tai
humanisti)tyttö kävelemässä selälläni.
6: Olo on kumman makuinen.
7: Mitään elämänfilosofiaa tällä iällä... sloganina “Mieletöntä” ja “Ei oo pelekua”
8: 69?
9: Ilimanmuuta.
10: Mitään en oo ottanu.

Petri Hyyppä, opetusministeri / OTiT
1: VSK: 4 Jatkan yleisön painostuksen vuoksi jo viime vuonna tutuksi tullutta opetusministerin hommaa.
2: Hyvä renki.
3: Siinäpä kysymys. Pitääkö hommassa olla munaa vai pitääkö ottaa feminiinisempi, suorastaan kanamainen näkökulma? Tämän filosofisen pohdinnan ratkaisun
jätämme kuitenkin viisaammille henkilöille.
4: Kiltalaisille: muistakaa, että kaikki kurssit ehtii kyllä suorittaa ennen valmistumista. Opiskelkaa wirallisten kurssien ohella
vähän elämääkin! Mm. kilta-aktiviteettien parissa tutustuu hyviin
tyyppeihin.
5: Avovaimoa tulevaksi takaisin vaihtarireissulta Englannista,
akuutti jännetuppitulehdus uhkaa..
6: Hyvältä.
7: Erehtyminen on inhimillistä, mutta asioiden perinpohjaiseen
sotkemiseen tarvitaan tietokoneen apua.
8: Ikävän karkoitus.
9: Juu ei.
10: Opintovastaavan neuvo: opiskelkaa elämää, älkää koulua varten!

Jari Korhonen, tiedotusministeri / OTiT
1: II vuosikurssi, kokemusta aiemmin on vain pienryhmän ohjaamisesta.
2: Renkinä yleensä hyvä mutta toisinaan huono, joskus jotain
siitä väliltä, mutta useimmiten ei.
3: Joku älypää on muistaakseni sanonut että kana on vain munan
keino lisääntyä, pitäisikö siitä päätellä jotain...
4: Kansikuvan myötä kunnioittavat terveiset Suurelle Billille.
5: Juuri nyt yritän pitää himoni kurissa.
6: Äärimmäisen epätodennäköiseltä.
7: Älä turhaan odota muiden tekevän puolestasi sitä, mitä itsekään et viitsi tehdä.
8: Keksiä hyviä vastauksia Terminaalin haastatteluun.
9: Ei, mutta ilmaisia hyödykkeitä saa kyllä lähettää.
10: Arvatkaapa kertaalleen kuka joutui laatimaan nämä kysymykset!
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Tuomas Kantonen

Aika: Perjantai 13. helmikuuta juopon vuonna 1998
Paikka: Kuuma, kostea ja hikinen tietoteekkareiden kiltahuone.
Tapahtuma: Spekulointia, politikointia, uhkailua, kiristystä, juontia sekä the Ultimated Worms Cup

Kaikki alkoi jo kuukausia sitten rankoilla, joskus myöhään yöhön venyvillä harjoitus-sessioilla. Tänä aikana
hiottiin harrastuksena alkanut Wormsin peluu ammattilaistasolle sekä nostettiin pelikestävyys tasolle jota harvoin Suomessa nähdään. Tämä kaikki huipentui useiden
tuntien mittaiseksi mittelöksi jossa tarkoituksena oli löytää kaikkien aikojen Worms pelaaja.
Järjestelyt tapahtumaan aloitettiin ajoissa, puoli tuntia
ennen määrättyä aloitusajankohtaa. Teknisten vikojen
ilmestyminen aiheutti pientä viivästystä ja niinpä itse
kisa päästiin aloittamaan hieman ennen seitsemää.
Osaanottajia kisassa oli 15, ja seuraavien tuntien aikana
tultaisiin näkemään kuka heistä oli Se Pelaaja.
Ensimmäinen karsintapeli näytti, mitä tuleman pitää. 5
erän ja 56 minuutin jälkeen oli ensimmäinen onnekas jatkoonpääsijä ratkottu. Hien ja oluen virratessa seuraavat
pelit venyivät yli tunnin mittaisiksi. Ei ole ennen nähty
moista eläytymistä Worms pelissä. Tunteet purkautuivat
välillä raivokkailla naurunremakoilla, välillä huutona tai
nyrkinpaukkeella. Väkivalta pelaajien keskellä oli Cupin
säännöissä tiukasti kielletty jotta suuremmilta vahingoilta vältyttäisiin. Pitkällisten taistojen ja sääntöjentul-

kitsemisen jälkeen ensimmäinen finaaliin selviytyjä löytyi. Kello oli tällöin puoli kaksitoista.
Loput kolme finalistia taistosivat vielä puolitoista tuntia.
Luppoaikana muut Wormarit verryttelivät pelaamalla
tuppea ja Wormsia, tottakai. Tässä vaiheessa oli jo huomattavissa pientä hyytymistä, ainakin Allekirjoittaneessa. Laskennan jälkeen finaaliin selvisivät Guderian,
Leksa, Risto ja Kari. Valitettavasti kaksituntinen finaali
ei enää sytyttänyt yleisöä, mutta suomalaisten hiihtäjien
lykkiessä Naganossa löytyi lopultakin Cupin voittaja.
Onnellinen käkikellon omistaja on Guderian (also
known as Ville Lehtiniemi). Yleisökin innostui pullosta
naukkailemaan kun korkki tallattiin liiskaksi...

Ville Lehtiniemi

Eräänä kylmänä helmikuisena iltana oli kiltahuoneelle kokoontunut sangen värikäs joukko
epämääräisiä henkilöitä, huolimatta siitä että oli perjantai 13. päivä, kilpailemaan killan Wormscupin voitosta. Kaiken kaikkiaan kilpailijoita oli 18 kappaletta. Palkinnoksi oli hankittu kaikkien
osannottajien suorittamalla osallistumismaksulla suomalaista kirkasta raikasta puolen litran
pullollinen. Monet kilpailijoista olivat tosin varautuneet omilla piristeillään cuppia varten, mutta se
ei ainakaan tahtia hidastanut.

Cup

aloitettiin viidellä alkuerällä, joiden voittajat
jatkoivat suoraan kolmannelle kierrokselle. Muutoin
eristä katsottiin aina osallistujien järestys siten, että
voittajan jälkeen seuraava määräävä tekijä oli
erävoittojen lukumäärä (0, 1 tai 2) ja sen jälkeen +/tilasto. Ensimmäisellä ja toisella kierroksella pelin
voittoon riitti kaksi erävoittoa ja kolmannella
kierroksella ja finaalissa voittoon vaadittiin kolme
erävoittoa. Osanottajat valittiin eriin arpomalla ja
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kaikista mielenkiintoisimmaksi alkueräksi muodostui
lopulta Limpun, Riston ja Jannen alkuerä, josta Limppu
taisteli tiensä lopulta suoraan jatkoon. Muutoin alkuerät
saatiin päätökseen ilman suurempia ihmeellisyyksiä,
paitsi että yksi erä joutui aloittamaan pariinkiin
otteeseen uudestaan, kun yksi koneista ei suostunuut
toimimaan, vaikka ympärillä pyöri useampiakin
tietoteekkareita.

    
Ensimmäiseltä kierrokselta suoraan jatkoon selvisivät
Antti H, Limppu, Ville L, Leksa ja Kari H. Sitten loput
pääsivät jatkamaan yhtä lukuunottamatta toisen
kierroksen kolmeen peliin, joiden voittajat pääsivät
jatkoon edellä mainittujen lisäksi. Naisenergia osoitti
myös voimansa toisella kierroksella, kun cupin ainoa
naispuolinen edustaja Marja pääsi jatkoon Riston ja
Anteron kanssa.

kierrätystoiminnan ansiosta pullosta löytyi pohja jo
vartin päässä korkkaamisesta ja toisen vartin päästä
allekirjoittaneen
alkoholikonsentraatio
saavutti
kriittisen pisteen ja muistitoiminnot siirtyivät
nollatilaan.
Kommentteina cupista voisin sanoa, että muuten ihan
hyvä tapahtuma, mutta se venyi loppujen lopuksi aivan
liian pitkäksi, sillä kello lähenteli jo kolmea yöllä kun
päästiin loppuun. Alun perin ideana oli, että cup olisi
saatu vedettyä loppuun jo reilusti ennen kahtatoista, ja
siitä kenties ehkä vielä kaupunkiin asti, mutta niinhän se
yleensä on että tavoitteet harvemmin toteutuu.
Osasyynsä tähän oli kyllä silläkin, että yksi tietokoneista
ei sitten suostunut toimimaan yhdessä wormsin kanssa,
mutta välillä odotusajat venyivät turhan paljon, kun
jouduttiin odottamaan jonkun pelin päättymistä.
Mahdollisiin seuraaviin cuppeihin tulisi ainakin
varmistaa enemmän toimivia koneita, jotta saataisiin
mahdollisimman paljon yhtäaikaisia pelejä. Toisaalta
tulihan mieleen sellainenkin idea, että suunnilleen
saman lopputuloksen huomattavasti nopeammin olisi
saanut sillä että oltaisi ostettu kimpassa kossupullo ja
juotu se pois, mutta eihän se olisi ollut yhtä hauskaa. ;)

Kolmannen kierroksen kahdessa välierässä käytiin jo
tiukkaa kamppailua finaalipaikasta, ja monien vaiheiden
jälkeen sinne asti selvisivät sitten Risto, Leksa, Ville ja
Kari H. Finaalista muodostui välierien tavoin erittäin
pitkä ja tasainen kamppailu ja kun kellokin oli jo ties
mitä niin osallistujat joutuivat kovalle koetukselle,
varsinkin kun virvokkeet ja nälkä alkoivat vaikuttaa
pelisuoritukseen.
Viivytyskamppailun
päätteeksi
voittajaksi saatiin lopulta Ville L. ja päästiin palkintojen
jakoon. Ikävä kyllä palkinnonjaon yhteydessä ei
ilmeisesti tullut mieleen ottaa tilastoja ylös finaalista,
mutta voittajaahan siinä lähdettiin hakemaan. Pullo
korkattiin tuttuun tyyliin kyynäriskun kera ja korkki
tuhoten, joten teho oli taattu. Tehokkaan

Viralliset tilastot:

Round 2:
Lohko A:
Antero M.
Pekka P.
Tilli
Mikko V.

Round 1:
Lohko A:
Marja
Antti H.
Antero M.
Timo

v
1
2
0
1

+/- siir.
-4 >2.krs
+1 >3.krs
-1 >2.krs
-3 >2.krs

v
2
1
0
0

+/- siir.
+3 >3.krs
+0 >ulos
-6 >ulos
-6 >ulos

1
0
1
1

-6
-1
+5
-5

>3.krs
>ulos
>ulos
>ulos

0
2
1
1

+6
-7
+2
+2

>ulos
>3.krs
>ulos
>ulos

Lohko B:
Marja
Janne P.
Sipi
Pasi L.

Finaali:

Lohko B:
Risto H.
Janne K.
Limppu

1 -1 >2.krs
0 -2 >2.krs
2 +1 >3.krs

Lohko C:
Ville L.
Pasi M.
Janne P.
Pekka P.

2
0
1
0

+6
-7
+0
-2

>3.krs
>ulos
>2.krs
>2.krs

Lohko C:
Timo
Risto H.
Janne K.
Tuomas K.

Round 3:
Lohko A:

Lohko D:
Tilli
Tuomas K.
Leksa
Mikko V.

1
1
2
1

-7
-5
+0
-3

>2.krs
>2.krs
>3.krs
>2.krs

Finaalissa mukana Risto H.,
Leksa, Ville L. ja Kari H.
Tilastot ovat hukkuneet jonnekin vai muistikohan kukaan edes
merkitä niitä. Se tiedetään,
että Ville L voitti.

Limppu
Ville L.
Antero M.
Risto H.

v
2
2
0
3

+/- siir.
-9 >ulos
-2 >finaaliin
-6 >ulos
-8 >finaaliin

1
3
2
2

-6 >ulos
+3 >finaaliin
+7 >finaaliin
-18 >ulos

Lohko B:
Lohko E:
Sipi
Kari H.
Pasi L.

1 -3 >2.krs
2 +3 >3.krs
0 -5 >2.krs

Antti H.
Leksa
Kari H.
Marja
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Thanks to: Jonne / Jani Haikala

Lukijoiden toistuvista pyynnöistä huolimatta huolehdimme myös kiltalaisten
kulttuurisista tarpeista ja julkaisemme seuraavan sitaatin. Moisesta selittelystä lienee
monella keskivertoteekkarillakin opittavaa...
”Voin kehumatta sanoa, että kun Volodja läimäytti
minua korvalle ja sylkäisi minua otsaan, hän sai
minulta sellaisen löylytyksen ettei sitä hevin
unohda. Priimuksella mina löin häntä vasta
myöhemmin ja silitysraudalla en kyllä hakannut
ennen iltaa. Niin ettei hän aivan heti kuollut. Eikä se
ole mikaan todiste, etta olin leikannut hänen
jalkansa jo päivällä irti. Silloin hän oli vielä elossa.
Ja Andrjushan minä tapoin vain ohimennnen, joten
siita minä en voi itseäni syyttää. Minkä takia juuri
Andrjushan ja Jelizaveta Antonovnan pitin osua
juuri siihen? Ei heillä ollut mitään aihetta rynnätä
ovesta sisään. Minua syytetään verenhimoiseksi ja
väitetään, että olen juonut verta, mutta se ei pidä
paikkaansa, minä vain nuolin pois verilammikot ja
-tahrat, silla ihmisellä on luonnollinen tarve
hävittää rikoksensa jäljet, oli se kuinka
vähäpätöinen tahansa. Enkä minä tehnyt Jeliza
Antonovnalle väkivaltaa. Ensiksikään hän ei ollut
enää neitsyt ja toiseksi olin tekemisissä ruumiin
kanssa, joten hänellä ei ole mitään syytä valittaa. Ja

mitä siitä, etta hän oli aivan viimeisillään? Minähän
vedin lapsen ulos. Ja että siitä ei ollut enää elävien
kirjoihin, se ei ainakaan ollut minun syyni. En minä
repinyt sen päätä irti, sillä oli vain niin hento kaula.
Eikä sitä ollut edes tehty elämään tänne. Se kyllä
pitää paikkansa että ruhjoin heidän koiransa
saappaallani pitkin lattiaa. Mutta on todella
irvokasta syyttää minua koiran tappamisesta, kun
aivan vieressä on niin sanoakseni jo kolme tuhottua
ihmiselämää. Lasta minä en laske mukaan. No,
hyvä on: tässä kaikessa voidaan nähdä (sen minä
myönnän) tiettyä julmuutta minun puoleltani.
Mutta pitää nyt rikoksena sitä, että istuin ja ulostin
uhrieni päälle - se on jo, sallikaa minun sanoa, aivan
absurdia. Ulostaminen on jo luonnollinen tarve eika
siis suinkaan mikään rikos. Toisin sanoen: minä
ymmärrän puolustajani epäilykset, mutta uskon
joka tapauksessa että minut julistetaan täysin
syyttömäksi.”
Daniil Harms

Error messages I would like to see
Error code
-------------------------------------------------------------2201 You can’t run that piece of shit program on this machine.
2203 That won’t work no matter what you do.
2204 That won’t work without a costly upgrade.
2205 That used to vork but doesn’t anymore.
2206 You can’t get there from here.
2208 Too much memory.
2209 Path obstructed by bugs.
2211 Program says “Fuck you”.
2212 Command can only be given in edit mode.
2217 Can’t find ass with both hands.
2218 Insert boot disk sideways.
2221 User banging on keyboard.
2222 Machine thrown through window...
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Tuukka Turunen

Usein on väitetty, etta viinan juonti heikentää aivoja. Nyt on kuitenkin olemassa uusi
teoria, jonka mukaan asia ei suinkaan ole näin.

Kuten

kaikki tiedämme on eläinkunnassa
olemassa ns. luonnollinen valinta, joka
huolehtii laumaeläinten terveydestä ja lajin
säilymisestä. Esimerkiksi biisoneilla tuo
valinta toimii petojen saalistaessa laumaa.
Biisonilauman nopeus on sen hitaimman
eläimen, heikoimman lenkin, mukainen.
Näinollen pedot saavat saaliikseen lauman
hännillä juoksevia hitaita eläimiä, jotka ovat
usemmiten sairaita ja huonoja yksilöitä.
Kun heikoin karsiutuu pois, vahvistuu
lauma kokonaisuutena.

Vastaavasti viinan tuhotessa aivosoluja
ensimmäisinä kuolevat luonnollisesti heikot
ja sairaat solut. Näinollen paremmat ja
vahvat solut jäävät eloon, joten viinan
käyttö
vahvistaa
aivojen
toimintaa
eliminoimalla huonot ja heikot aivosolut
pois.
Loppuyhteenvetona voidaan siis todeta
säännöllisen ja runsaan viinan juonnin
tekevän
aivoista
paremman
ja
tehokkaamman kokonaisuuden.
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Sammuli

Au-rin-ko pa-is-taa. Ku-ka kuk-kii. Tee-ka-ri-la
on pa-ha o-lo. Eioo Wii-naa.
Tee-ka-li käyt-tää al-ko pas-sia lä-pi yön wiu-nan
et-si-mi-seen.
Q pais-taa tai-vaa-la ja ku-ka on nuk-kumas-sa.
On aa-mu. Al-ko Au-kee.Au-rin-ko nou-see. Qkka he-raa.
Jaf-fa pais-taa ku-ka ei he-ran-nyt-kaan. On
heik-ko jo po-jan o-lo...
mut-ta voi mo-lo, ky-laä hä-tä-kos-su aut-taa.
Ku-kakin her-rää.
Arkh! Kus-ti pol-kee la-sit huu-rus-sa ei-kä nä-e
et-tee-nsä!

PÖL-LÖ ÖL_I_Ö MUUT-TTUU!
(Läpi
sokkelon
mystisen
HAAMUKSI
muuttunut pöllö-öliö nyt sienijanaa syövää
Teekkaria jahtaa...)
Teek-Ka-LILLA on on-gel-ma!
(Kuuman lyijyn puhkaistessa transformoituneen
Pöllö-Öliön sisuskalut virnistää Teekkari
julmasti pitäessä molybdeenistä objektia
ulokkeissaan...)
ja-ti-mA-TIC!!!!!!!
JOR-MA tu-lee lam-mas-tar-has-ta! Se on ve-suril-la pi-tä-ny lam-mas-ten kans-sa haus-kaa!
Jor-mal-la on pie-ni!

PAM! AI-JAI! NYT TAT-TU!
Jaf-fa Bol-tsi ja per-ho-nen ja pu-lukin su-lee
Tee-ka-lin hä-tä Kos-su-a.
Teek-kali pal-ka! Kö-pösti kä-vi!
MUt-TA!; Pai-kale saa-puu uu-si hen-ki-lö; Vihre-ä Pöl-lö-öl-i-ö tul-lee!
Uh-vo am-puu linn-nun. Pöl-lö-öl-i-ö MMei-naa
an-taa Tee-ka-lill-le
sien-tä!
Läpi Kumiaurinkojen nousikin Teekkari
karjapuskuri Hallu. Halki pilvien,
lukkosulan taitavasti ohittaen rautalapio
Teekkaria
lennättää...Hattarapilvestä
Teekkari
palan
naukkaa Ufosta huolimatta ja
Rautalapio Sokeriin isketty on(Pöl-lö-ö-li-ökin
ot-taa sien-tä).
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Se-tä si-veys-pol-lii-si ei tyk-kää jor-mas-ta. Jorman Micro-$oft hei-lah-taa, kun pol-lii-si pamput-taa. Ve-su-ri len-tää po-is.
Teek-ka-li löy-tää ryn-kyn! (Jorma voihkii
poliisin parrun päässä...)
Au-li-ko on kau-huis-saan!
Ryn-ky on-kin suk-laa-ta! na-mi! (Poliisi voihkii
jorman parrun päässä...)
Vau! Sisä-lä o-li-kin jo-tai-n!!!! Rau-ta kan-ki ja
SAL-MI-AK-KI-A!
(Kylteri voihkii poliisin ja jorman parrujen
seivästämänä....)
TEE-KA-RI POIS-ST-UU TA-KA-VA-SEMMAL-LE!
(Rautakangen ja Pampun lävistäminä Jorma ja
Poliisi voihkivat tuskissaan..)

'( )*+ ,--.+ /01 2
Kari Ojansivu

Ja vastaus on ei. Junkka on sitä musiikiksi väitettyä rummun pärinää jota ei kuule
radiosta ja josta rednecksit (lue: AMK) eivät ole koskaan kuulleetkaan...tässä hieman
faktaa:

Tavan

teknossa käytettävän 4-4 beatin
(boom-boom-boom-boom) sijaan junkka
koostuu breakbeatistä elikkä eräänlaisesta
funk-vaikutteisesta
rumpumusiikista.
Normaalinopeus junkkamusalla on 160:stä
180:een biittiä minuutissa, kun taas
europopissa se on lähes väistämättä 130.
Kaikki musiikkilajit koostuvat nykyisin
useista genreistä eikä junkka ole poikkeus:
Drum & Bass on tyylilaji jossa biitit eivät
todellakaan ole niin komplekseja kuin
normijunkassa (jossa breakbeat sampleja
toistetaan,
toistetaan
ja
toistetaan).Bassoäänet ovatkin tavallisesti
tärkeimpiä ja subwoofferi on must.
Hardstepissa biitit ovat tasaisempia mutta
vahvempia kuin tavallisesti joten se on
erittäin tanssittavaa...yhä useammat deejiit
soittavat hardsteppiä bailuissa.
Intelligent/ambientista on varmaan kaikki
kuulleet. Niin, se on sitä unimusaa ja
“hitaita” biisejä. Alunperin se oli vastaisku
reggaemusalle... No kidding!
Ragga oli junkan esimuoto joka tuli
ensimmäisenä tunnetuksi vääristyneenä
reggaemusana...edustajinaan amerikkalaiset
ghetto(e)läjät.

Dark-niminen junkan alalaji syntyi kun
junkka ja hardcore erosivat toisistaan.
Hämärältä kuulostava nimi johtuu scifi- ja
kauhufilmeistä napatuista sampleista jotka
räjäyttävät
tajunnan
omintakeisella
tavallaan. Nautinnosta ei todellakaan ole
kysymys.
Ja kun ole saanut tämän tekstin luettua niin
lähde
sinäkin
boikotoimaan
sitä
#¤%#%¤#:n levydivaria keskustassa joka ei
anna kuunnella uusia levyjään ennen
ostamista.. ;-)
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Junalla matkattaessa kannattaa aina ostaa lippu vasta junassa, silla konduktöörin voi
varsin kätevästi välttää monin keinoin, jolloin lipun hinta säästyy. Useimmiten riittää,
etta teeskentelee nukkuvaa jolloin hellämielinen konnari ei viitsi herättää. Toisaalta
myos käytävällä kulkeminen konnaria vastaan voi riittää, tällöin kuitenkin täytyy
kohtaustilanteessa olla tarkkana, ettei lippua kysytä. Jos matkustus on toistuvaa voi
lipun ostaa valmiiksi, sillä se on voimassa monen reissun aikana ja vr lunastaa sen
haluttaessa takaisin. Etelän paikallisjunissa ja lyhyillä asemaväleillä nämä ohjeet
ovat harvoin tarpeen, silla konnari sattuu hyvin harvoin kohdalle ja silloinkin maalaisen/tietämättömän esittämisellä voi välttää 250 mk:n tarkastusmaksun.

Kun
ostat
tuotteita,
joista
maksetaan painon mukaan voit
säästää
suuria
summia.
Asettaessasi tuotteet vaa’alle on
hinta huomattavasti pienempi, jos
tuet painolevyä alhaalta. Toinen
tapa on keventää pussia ylhäältä,
mutta tämä lähestymistapa vaatii
varsin vakaata kättä. Samaan
lopputulokseen
pääsee
myös
lisäämällä
tuotteita
pussiin
punnitsemisen jälkeen, joskin tämä
ei ole yhtä haastava ja jännittävä
tapa.
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Köyhät opiskelijat ja miksei muutkin
voivat helposti säästää vuositasolla pitkän
pennin hankkimalla autopaikan, jossa on
lämmitys. Lämmittimet on useimmiten
varustettu 10 - 16 amperin sulakkeilla,
jolloin tämän pistorasian kautta voi
käyttää kaikkia kodin sähkölaitteita.
Kytkemalla lämpötolpasta jatkojohdon
sähkötauluun heti mittarin jälkeen
voidaan kätevästi käyttää kaikkia laitteita,
mutta kiinteällä vuosimaksulla. Vielä
edullisemmaksi sähkö tulee, jos kytkee
jatkojohdon jonkun toisen autopaikkaan
tai
vaikkapa
pesutuvan
sähköpistokkeeseen, jolloin edes kiinteää
vuosimaksua ei tarvitse maksaa.
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Krooniseen rahapulaan loytyy mukava apu esimerkiksi pankkien tai
postien ryöstämisestä. Näissä on kuitenkin usein ongelmana nykyaikaiset
turvalaitteet, jotka ikävästi lisäävät kiinnijäämisen riskiä. Hyvä tapa
suorittaa ryöstö on tehdä se identtisten kaksosten avulla. Lain mukaan ei
syytöntä saa tuomita, joten asettamalla toisen kaksosista ryöstämään
vaikkapa pankkia samalla kun toinen hankkii varman alibin itselleen ja
sekoittamalla kaksoset keskenään (ennen kiinnijäämistä) , voidaan tuomio
välttää. Kuulusteluissa kumpikin kaksosista vakuuttaa olevansa syytön ja
vetoaa alibiinsa, jolloin molemmat välttävät tuomion.

Identtisiä kaksosia on ikävä kyllä aika harvassa. Ehkäpä kuvan varustus ajaisi saman
asian (toim. huom.) ?

3%9

'()*+ , - -.+ /012
Kalle Niemitalo

Surgical Suicid

e

Retkikunta ah
kera
löysi muinaisen
miehen Alpeilt
a
Mutta kukaan
ei voinut aavis
taa
että mies kanto
ikin kirousta
We greet you
Osiris
Your curse is
here to stay
We greet you
Anubis
They can do n
othing but pra
y
Surgical Suicid
e!
He kantoivat
hänet vuorilta
Hän näytti py
syvän kuollee
na
He kantavat h
äntä sairaalaa
n
jossa hänen ru
umiinsa tutkit
aan
We greet you
Osiris
Your curse is
here to stay
We greet you
Anubis
They can do n
othing but pra
y
Surgical Suicid
e!
Jo kirurgit pes
evät käsiään
Yksi katsoo
miestä mutta
kääntää
pään
On liha alkan
ut lahota
eikä kukaan ta
hdo siihen kajo
ta
Do it Osiris
Do it now
Do it Anubis
And no one sh
all know
how
They Died!
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Heidät outo v
oima ottaa va
ltaansa
He liikkuvat se
n riivaamina
Yksi löytää
veitsen, toinen
sakset
vain
Tavoite on mit
ä kunniakkain
He tietävät m
itä tehtävä on
Se lienee tahto
kohtalon
Heillä mieli ja
päätös on yhte
inen
Kuka vain oli
si heille kateel
linen
Do it Osiris
Do it now
Do it Anubis
And no one sh
all know
how
They Died!
He katsovat h
etken toisiaan
ja alkavat silp
oa rintojaan
joista virtaa lä
mmintä elämä
ä
Ehkä kuollut
jo piankin hen
gittää
Käsi muinain
en tosiaan nytk
ähtää
Kyllä tohtoreit
a jännittää
Mutta aamull
a va
löytää kirurgip nha siivooja
arat raatoina
We greet you
Osiris
Your curse is
here to stay
We greet you
Anubis
They can do n
othing but pra
y
Surgical Suicid
e!
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Ville Lehtiniemi

Kevät on taas tulossa kovalla tohinalla ja
uusi hallitus päässyt työn touhuun ja
minäkin fuksivastaavan ominaisuudessa.
Ja näyttääkin siltä että on tulossa varsin
kiireinen kevät ja ensi syksynä vielä
kiireisempi syksy, että aktiivisuutta
toivotaan kaikilta kiltalaisilta.

Tässä

keväällä meillä nyt on ainakin
tulossa Titeenien Taistelu maaliskuun
loppupuolella ja sitten vielä lukematon
määrä muitakin tapahtumia, kuten
kotimaan
pitkää
vanhemmille
opiskelijoille ja oulujokiexcua fukseille,
sekä erinäisia muita bileitä lukematon
määrä.
Mutta missäs ovat kaikki meidän fuksit?
Wappuun ei ole enää kuin pari kuukautta ja
minua rupeaa jo huolestuttamaan moniko
on saamassa sitä aitoa oikeaa oululaista
teekkarilakkia Wappuna. Kiitettävänä
asiana voisin ainakin sanoa muun muassa
fuksien osallistumisen
lumenveistoskisaan, joka oli erittäin
positiivinen yllätys. Toivoisinkin kaikkien
fuksien ottavan mallia ja lisäävän
aktiivisuuttaan niin saadaan lisää tekijöitä
kiltatoimintaan.
Ja kyllä se fuksivuosi on kuitenkin juuri se
erikoinen vuosi, joka ei toistu sillä fuksina

ollaan vain kerran, mutta opiskelija saa
olla vaikka kymmenen vuotta (mikä taitaakin olla nykyisin se uusien opiskelijoiden
opintojen vanhentumisaika, törkeää akateemisen vapauden rajoittamista minun
mielestäni). Vai ovatko kaikki jo alkaneet
siirtymään pikkuhiljaa Nokia- orjuuteen
leveämmän leivän toivossa. Voin kyllä
sanoa että oma fuksivuoteni ja fuksiWappuni varsinkin olivat ainutkertaisia kokemuksia ja helvetin hauskoja kokemuksia.
Onneksi aikaa on vielä itse kullakin kerätä
ne fuksipassit täyteen, mutta kannattaa
katsoa että sen saa täyteen hyvissä ajoin,
ettei vain tule hirmuista kiirettä sitten
Wappuna kellekkään.
Mutta kaikesta huolimatta ja hyvästä
humalasta tinkimättä, hubaa kevättä kaikille.

Terveisin uusi fuksivastaava Lehtiniemi
(Villeksikin haukuttu).
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Mikko Perälä

Kuvat: Esa Matinmikko

Tulevia teekkareiden olympialaisia silmällä pitäen joukko OTiTin urheita nuorukaisia lähti kisailemaan muutamaksi päiväksi ruotsinlaivalle. Tämä perinteikäs kilpailu,
joka paremmin tunnetaan nimellä GOOM, on erittäin hyvä mittari kevään suurkisoja ajatellen. Jos tässä vaiheessa kunto ei ole aivan kohdallaan, ei ole vielä liian myöhäistä korjata asiaa. Lisäksi suoritustilat ovat tunnetusti erittäin hyvät ja kilpailujen
taso korkea. Tässä jutussa seuraamme kolmen ensikertalaisen GOOMaajan tunnelmia ja mietteitä matkan aikana.
Ari, Esa ja Antti eivät
ole mitään aloittelijoita,
vaikka ovatkin
GOOM:lla ensimmäistä
kertaa. Kaikilla on takana yhdet arvokisat ja
noin puolentoista vuoden kova harjoitusrääkki. Pojat totesivatkin
ensimmäisten arvokisojen olleen eräänlainen opintomatka, mutta kiistivät olleensa
mitään ”kisaturisteja”. Heidän mielestään
kokemus on valttia tässäkin lajissa ja vain
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harva onnistuu heti ensimmäisenä vuotena
nousemaan kokeneempien tieteenharjoittajien ohitse.
Matka kisapaikalle tehtiin junalla. Seitsemän
tuntia kestäneen matkan
aikana oli jo hyvä aloittaa pientä tankkausta,
mutta olisiko ollut pienen kisajännityksen
syytä ,että meininki ei noussut kuin hetkittäin teekkarinmeininkiin. Ajoittain vaunus-
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sa oli jopa humanistinen tunnelma. Matkan
aikana oli hyvä kuitenkin kuunnella hieman
poikien mietteitä tulevien kisojen lajivalinnoista ja teekkarielämästä noin yleensä.
Seinäjoella ensimmäiset lärvinsä vetänyt
Ari kertoi olevansa melko hyvä monessakin
lajissa, mutta lähinnä sydäntä ovat laatoittaminen ja liian aikaisin sammuminen. Antti
ja Esa sanoivat osallistuvansa känniääliösarjaan, jossa täytyy olla tasaisen hyvä joka
lajissa. ”Känniääliöitä” verrataankin monesti yleisurheilun kymmenottelijoihin.
Antti kertoi haaveilleensa jo pikkupoikana olevansa jonain päivänä
känniääliö ja myös muut pojat
myönsivät sen olleen unelma jo pienestä pitäen.

vässä ajassa. Taisi tulla jopa oma ennätys.
Muut pojat eivät saaneet itsestään aivan
kaikkea irti, mutta herättivät silti runsaasti
pahennusta soittamalla sähköteekkareilta
lainatulla yksikielisellä pornokanteleella
M.A. Nummisen hittibiisiä Käki.( Saatavana myös mp3:na.)
Kaiken kaikkiaan reissu oli onnistunut ja
kuntohuippu näyttää ajoittuvan huhti-toukokuun vaihteeseen. Se on ainakin selvää
,että ensi vuonna mennään uudestaan ja pidemmäksi aikaa.

Mutta entä pämppäämisen jälkeen?
Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Ovatko pojat ajatelleet tulevaisuuttaan?
Arin mielestä tässä onkin suuri ongelma. Teekkarit kun eivät kuulu
yleisen kansaneläkkeen suojiin. ”Jos
professoritkin saavat eläkettä uran
jälkeen, niin miksei teekkarit?” Ari
kysyy.
Esalla puolestaan on välillä sellainen
tunne että ihan kuin yliopisto haluaisi päästä heistä eroon mahdollisimman nopeasti. ”Sehän tästä vielä
puuttuis että valmistuisin ja musta
tulis joku helkkarin insinööri.” hän
tilittää.
”Pistä siihen vielä että yliopiston
ruokaloissa tulisi tarjoilla myös väkeviä.” Antti huomauttaa ja hörppää
pullosta.
Itse kisoissa vain Ari ylsi huippusuoritukseen. Hän sammui erittäin hy-
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Yksi kuva kertoo enemmän kuin...
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