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“Me olemme siis tiätsä OTiT niinku — miehet vittu mustissa.”
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Oulussa 23. huhtikuuta 2001

Wappu tulee. Yksi varma merkki siitä on jo pitkään ollut Sperminaalin ilmestyminen, eikä
tämäkään vuosi valitettavasti tee poikkeusta. Heti lehden alussa on seitsensivuinen KMP-
raportti ja aivan lehden lopussa wappuohjelma.

Tällä kertaa toimitukseen on lähetetty juttuja erittäin kiitettävästi, jopa niin kiitettävästi, että
osa niistä siirtyy ensi syksyn lehtiin. Tällä kertaa jutut ovat olleet myös laadultaan erityisen
korkeatasoisia, vaikkei se tämän lehden varsinainen päämäärä olekaan. Juttuja voi edelleen
lähettää kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina osoitteeseen terminal@ee.oulu.fi. Myös juttu-
ehdotuksia, palautetta ja yleistä avautumista otetaan vastaan.

Hyvää wappua ja aurinkoista kesää toivotellen,

Antti Palsola
Oulun Tietoteekkarit ry:n propagandaministeri
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Kolmoxxivun tyttö:
Kesän lähestyessä

lämpimät hiekkarannat
kutsuvat.
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Kesä lähestyy, vaikkei aina siltä välttämättä näytäkään. Vähitellen onkin taas aika kaivaa haalarit ja
teekkarilakki kaappien kätköistä ja suunnata katse kohti wappua.

Kevään aikana on ehditty wapun odotuksessa tehdä kaikenlaista: kilta on muun muassa osallis-
tunut Laskiaismäkeen, Rauhalan ympärihiihtoihin, pelannut sählycupin, käynyt Kotimaanpitkällä
ja järjestänyt verenluovutustempauksen.

Keväällä uutena tapahtumana aloitettiin SiKin kanssa yhteiset (lähes) joka sunnuntaiset
krapulakyykät, jotka saivat suuren suosion. Voittipa killan joukkue 18.3. järjestetyn Fuxikyykänkin!

Tänä vuonna oli tarkoitus järjestää edellisvuosien Osasto Meets Teollisuus -seminaarin ja
Proffasitsien yhdistelmä. Tapahtuma kutistui kuitenkin vain Proffasitseiksi, jossa sitten olikin
paikalla hyvä edustus sekä opetushenkilökunnasta että killoista.

Kevään ohjelmaan kuului jo perinteisesti (toista kertaa) järjestetty Fuksiseminaari. Osallistuja-
määrä oli hieman vähäisempi kuin toivoimme, olisiko samana päivänä pelatulla Kärpät—Jokerit -
matsilla ollut osuutta asiaan.. Joka tapauksessa saimme taas palautetta viime syksyn fuksitoiminnasta,
jota tarvitaan ensi syksynä.

Vaikka kesä monilla alkaakin wapusta, ei killan toiminta vielä siihen lopu. Wapun jälkeen kilta
järjestää vielä tikkakisan ja Kauden päättäjäiset. Poiketen hieman perinteistä, Kauden päättäjäiset

järjestetään tänä vuonna sitseinä.
Tässä vaiheessa vuotta katse väkisinkin kääntyy jo ke-
sään, ja kesän lopussa häämöttää syksy. Mutta se on

vielä kaukana, joten toivotan kaikille kiltalaisille erit-
täin hyvää ja lämmintä kesää!

Terveisin,

Hanna
äiti
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Alla oleva KMP-raportti edustaa minun subjektiivista käsitystäni tapahtu-
mien kulusta. Juttua kirjoittaessa olen saanut paljon apuja Knuutisen Jounin
kirjoittamasta jutusta, josta kiitokset hänelle.
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Vuoden 2001 kotimaanpitkä polkaistiin käyn-
tiin tiistaina 03.04.2001 klo 20 Teekkaritalolla.
Digian sponsoroimat alkubileet saivat vähä-
lukuisen mutta sitäkin innokkaamman vastaan-
oton.

Rakastetut ja vihatut möykkävaunut alkoi soit-
taa viikon hittibiisejä jo alkubileissä. Bileiden
jälkeen jotkut suuntasivat kulkunsa Caioon, toi-
set taas hankkivat kiltahuoneelta matkalla vält-
tämättömiä vaihtomerkkejä.
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Pohjolan Turistiauton bussi lähti Teekkaritalon
pihasta kohti Vaasaa aikataulun mukaisesti kel-
lo 08:00. Tässä vaiheessa exculaisia ihastuttanut
ja vihastuttanut ghettoblaster jumputti biittiään
jo täyttä päätä. Ensimmäiseksi pysähdys-
paikaksi ehdotettiin Talon ovea. Oulun kaupun-
gin alueelta poistuimme kello 08:24, jolloin kuu-
lui komento “Lakki — päähän!”. Pete ja kump-

panit jakoivat bussissa pääsponsorimme CCC:n
“krääsää”.

Kiltamme arvostettu kummisetä ja vuoden
2000 puheenjohtaja Markku Hentilä sai kunni-
an hankkia ensimmäinen kiinnitys KMP ‘01:n
laattapaitaan hieman ennen Vaasaan saapumista
kello 11:38.

Saavuimme ABB:lle Vaasaan kello 12:15. Nau-
timme maittavan aterian. Paho löysi ruokalasta
pianon, joten musiikkielämys oli taattu.

Wanhemmat tieteenharjoittajat jatkoivat nuo-
rempiensa kouluttamista kello 13:07, kun
Zaddam hankki ensimmäisenä kiinnityksen
känniääliöviittaan. Tässä vaiheessa tämä kyseen-
alainen kunnia ei vielä Zaddamia liiemmin häi-
rinnyt, sillä hän aikoi vakaasti pitää viitan itsel-
lään koko excun ajan.

Ruokailun jälkeen oli vuorossa kalvosulkeiset,
jotka olivat hyvin asialliset, jopa niin asialliset,
että jotkut matkalaiset vaipuivat uneen. Ohjel-
maan sisältyi myös kierros ABB:n sähkö-

14. vuosikerta N:o 2 — 25.04.2001 (23.04.2001) 25 sivua

Julkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry, Oulu

Osoite: OULUN TIETOTEEKKARIT RY Päätoimittaja: Antti Palsola
Terminaalin toimitus Toimittajat: Otto Ryynänen
PL 4500 Jouni Knuutinen
90014 OULUN YLIOPISTO

Sähköposti: terminal@ee.oulu.fi Kotisivu: http://www.otit.oulu.fi/~terminal/

Toimituskunta ei vastaa mistään eikä kenellekään, varsinkaan lehden sisällöstä eikä siinä olevien juttujen laillisuudesta.
Toimitus varaa oikeuden muokata juttuja. Juttuja saa lähettää ympäri vuoden toimituksen sähköpostiosoitteeseen. Sen-
suuria kehoitetaan itseisesti harjoittamaan.
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Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988. 4—6 numeroa vuodessa.
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jatkuu seuraavalla aukeamalla

ABB:n pihassa oli laattapaitaan  ja
känniääliöviittaan saatu ensimmäi-
set kiinnitykset Hentilän ja
Zaddamin toimesta.

moottoritehtaalla ja sähköverkon valvontajärjes-
telmiä valmistamassa yksikössä.

ABB:n esittelyn jälkeen jatkoimme moottori-
linjalla; suuntasimme kulkumme Wärtsilä NSD:n
moottoritehtaalle, jossa esittelyt olivat hyvin-
kin mielenkiintoisia varsinkin, kun esitelmöitsi-
jämmekin pääsi alkuhämmennyksen jälkeen juo-
nesta kiinni. Harvat mutinat Konekillan excusta-
kin vaimenivatkin laadukkaan esityksen ja hy-
vän tarjonnan myötä. Mukaan saimme kukin
omat t-paidat, mikä oli piristävä poikkeus nor-
maalilta kaulanauhalinjalta.

Wärtsilältä lähdön ja katkaisuhoitosemaa vas-
tapäätä tapahtuneen juomatäydennyksen jälkeen
saavuimme saavuimme majoituspaikkaamme
Palosaaren järjestötalolle kello 20:00. Kokonai-
sesta yhdestä suihkustaan huolimatta majoitus-
paikka oli varsin mainio.

Myös Vaasan baarit tuli testattua läpikotai-
sin. Kukaan ei vain muista enää mitään. Illan
aikana laattapaita kiersi porno-Jyrin kautta
Spotille, joka oli laatannut taksissa tuoppiin.
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Heräilimme pikkuhiljaa kahdeksan jälkeen ja jot-
kut jopa sitä ennen. Kello 09:05 Pipo hankki
kiinnityksen laattapaitaan. Puoli kymmenen ai-
kaan suuntasimme bussin keulan kohti Jyväs-
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“Tai nöy.”

“Vai nöy?”

“Ookko nää Oulusta, nouakko nää hau?”

“Sano mua rehtoriksi / assariksi.”

“Kymppihän / sehän / (mikä tahansa) riit-
tää!”

“Lukitsetko vastauksen?”

“Pirautetaanko polliisille?”

“Kysytäänkö känniääliöltä?”

“Vai otetaanko fifty—sixty?”

“Late, anna mun muijan puhelinnumero.”
(Köpi)

“Sikkiläinen, muista nöyryys.” (Laatta)

“Dieselillä on elefantin kyrpä.”

“Kolmen minuutin Tuna, annakko paperia?”

“Saat sitä noin kolmen minuutin kuluttua.”

“Elä elä, mun perse lähtee mukkaan!”

“Näitä moottoreita saa vaikka vittumaisen
värisenä.” (ABB:n esittelijä)

“Minä kävisin mieluummin Miiassa kuin
Wärtsilässä.” (Oula + muut)

“Hentilä kuoli viinaan, äiti paskalle
ammuttiin.”
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jatkoa edelliseltä aukeamalta

kylää. Hirvaskankaan Essolla Äänekoskella Oula
herätti pahennusta hankkimalla akkuvesipullon
juomiaan varten. Paholla oli syntymäpäivä, ja

häntä muis-
tettiin onnit-
teluin ja lau-
luin.

Saavuimme
Jyväskylän
yliopistolle
kello 14 ja
söimme yli-
opiston ruo-
kalassa. Hen-
tilä ja Late lau-

loivat serenadin ynnäläisille emännillemme.
Ruokailun jälkeen voitimme natiivit kyykässä
selvin numeroin, jotka olivat... niin, selvin nu-
meroin.

Saavuimme Jyväskylän maalaiskunnan puo-
lelle Enermetille kello 16:10 liki tunnin etuajassa.
Vierailun alkua odotellessa Oula ja Late päätti-
vät kiipeillä puussa, ja joku ehdottikin Latelle
sähkövoimatekniikan opiskelua lappeen Rannas-
sa, “kun nuo tolppa-apinan hommat sujuvat niin
hyvin.” Puusta alas hypätessä Oulan maksaan
sattui. Kalle hankki kiinnityksen kääliöviittaan.

Enermetin vierailu alkoi kalvosulkeisilla. Kal-
le herätti yleistä hilpeyttä kysymällä sulkeisten
lopussa, mitä yritys itse asiassa tekee. Joka ei
vielä tiedä, Enermet tekee muun muassa sähkö-

ja kaukoläm-
pömittareita.
E n e r m e t i n
ruoka herätti
exculaisissa
ristiriitaisia
tunteita, mut-
ta firma lu-
nasti hyvin ne
kovat odotuk-
set, jotka sille
oli aiempien
vierailujen pe-
rusteella ase-
tettu. Ruokai-
lun jälkeen siirryimme saunomaan, laulamaan ja
nauttimaan viilentäviä juoma-aineita. Jouni K.
sai Enermetillä ExcuHuoran tittelin. Nimityk-

seen johtaneet syyt eivät ole toimitukselle sel-
vinneet.

Enermetin vierailun jälkeen noin kello 21:20
kävimme heittämässä kamat Emännäntiellä si-
jaitsevaan majoituspaikkaaan, joka joidenkin mie-
lestä oli reissun surkein; majoitus oli kahdessa
eri paikassa, joista toisessa ei ollut suihkuja. Toi-

Olisikohan tässä kuvatuilla tapahtumalla
osuutta siihen , että J. Knuutinen hankki
excuhuoran tittellin?

Kun Risto heittää karttua, ei tee
mieli olla vaara-alueella.

Enermitillä laulu raikui.
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jatkuu seuraavalla aukeamalla

sessa majoituspaikassa poppi oli pauhannut
koko yön. Kun lisäksi ko. paikassa oli tiheä
känniääliökeskittymä, oli nukkuminen ollut jok-
seenkin mahdotonta. Itselläni ei sitten olekaan
mitään valittamista, kun olin siinä
rauhallisemmassa paikassa, jota kääliöt eivät yri-
tyksistä huolimatta onnistuneet löytämään.

Illan bileet pidettiin ravintola Raatikellarissa,
missä myös Köpi, Sammuli ja Rasle liittyivät
joukkoomme. Natiiveille tarkoitetuissa
bilemainoksissa oli maonostettu oululaisten
teekkarien läsnäoloa.

Samoissa bileissä  kello 22:44 ensimmäinen
KMP:läinen lensi baarista ulos viitta mukanaan.
Kyseisen kunnian sai osakseen Laatta, joka oli

muun muassa yrittänyt
maksaa juomansa SYL:n
opiskelijakortilla.

�� ������
�#��������

Sammuli lensi ulos baaris-
ta kello 00:07.

Aamulla lähdimme mat-
kaan kello 08:30. Yön ai-

kana kääliöviitta oli siirtynyt Köpille yleisen
käytöksen vuoksi. Jossain Jämsän ja Tampe-
reen välillä laattapaita siirtyi sikkiläiselle, joka
vielä edellisenä iltana oli kertonut tehokkaasta
krapulantappo-ohjelmastaan. Laatta kehotti
sikkiläistä muistamaan nöyryyden. Laattapaita

ei kuitenkaan viihtynyt kyseisen sikkiläisen
päällä kovin kauaan vaan siirtyi nopeasti taika-
Viitalalle, joka ehtikin KMP:n aikana hankkia
paitaan moninkertaisen kiinnityksen.

Puoli yhdentoista jälkeen jätimme Tampereen
linja-autoasemalle Äidin ja Pahon, jotka lähtivät
edustamaan kiltaamme Tampereen Tieto-
Teekkarikillan vuosijuhliin. Tampereelle jäi myös
muuta porukkaa, ml. Köpi ja kääliöviitta, jota ei
sen koommin nähtykään. Ilmeisesti viitta kui-
tenkin löysi tiensä Ouluun KMP:n jälkeen.
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1. KMP-Ghettoblaster

2. Rytmimuna

3. Herkkumutteri

4. Jani

n. Onomatopoeettinen alkoholiliike

n. Teekkarihymni x 5

n. Krapula tulee kyllä, mutta minä mää-
rään päivän.

n. Miikka

n. Laalaa, laalaa, laalaalaalaalaalalaa

n. Rölli

n. Jos sulla / Jossulla on toinen

n. Sanovat, että mullon...

(Jos olet eri mieltä listalle kuuluvista
kappaleista tahi niiden järjestyksestä,
avaudu lähimmälle seinälle.)

Herrasmiehinä teekkarit muistavat aina
kiittää esittelijöitään. Tässä on vuorossa
KONE.
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jatkoa edelliseltä aukeamalta

Kahdentoista jälkeen oli vuorossa KONEen
ansiokas esittely Hyvinkäällä. Sammuli innos-
tui hissinohjaukseen liittyvistä softaongelmista
siinä määrin, että esitti muutaman fiksun kysy-
myksen, johon konelaiset ansiokkaasti vastasi-
vat.

Hyvinkäältä Oula, Tuna, Zaddam, Pipo, Ne-
nonen, Limppu ja joku muukin lähtivät takaisin
Tampereelle katsomaan jääkiekon SM-liigan
pronssiottelua Ilves—Kärpät.

Matkasimme noin tunnin ajomatkan päähän
Lohjalle Tytyrin kaivokselle, jossa oli tarkoitus
ajaa pilvenpiirtäjähissillä 330 metriä maan si-
sään. Hissikuilussa oli samana päivänä kuiten-
kin katkennut viiden tuuman vesiputki, josta
suihkuava vesi tehokkaasti esti hissin käytön.
Saimme tyytyä “vain” 110 metriä maan alle
kaivosmuseoon laskeutuvaan vinohissiin.
Kaivosmuseoa meille esitteli itsekin entinen kai-
vosmies.

Kiltahuoneen kännykänkuuluvuusongelmiin
tottuneina teimme yllättävän havainnon: kaivok-
sessa olevan tukiaseman ansiosta kuuluvuus oli
erinomainen. Lopuksi lauloimme serenadin kah-
delle KONEen naispuoliselle esittelijälle.

Ericsson oli parin päivän ajan keikkunut kah-
den vaiheilla; tarjotako meille vierailua vaiko ei.
Loppujen lopuksi bussimme kuitenkin kaartoi
kello 17 Kirkkonummella sijaitsevan Ericssonin
talon eteen., ja meille oli järjestetty erinomainen
vierailu tarjoiluineen. Esittelijänä toimi viime

vuoden KMP:ltä ja baaritiskin avajaisista tuttu
naispuolinen henkilö, jolla riitti ymmärtämystä
teekkarihuumorille ja -lauluille. Huumorintaju ei
loppunut edes silloin, kun eräs vanhempi tieteen-
harjoittaja parhaansa mukaan esitti provosoivia
kysymyksiä. Lopuksi kiitimme häntäkin
serenadilla.

Kello 19:50 saavuimme Espoon Ona... krhm
Otaniemeen Jämeräntaipaleelle, jossa oli
majoituspaikkamme. Pääkaupunkiseudulta oli
ilmeisesti ollut mahdotonta löytää baaria, joka
suostuisi perjantai-iltana ottamaan vastaan
haalarikansaa. Siispä bileitä ei ollut. Osa kyllä
lähti paikalliseen “Caioon”, loput huudattivat
möykkävaunua tai pelasivat korttia majoitus-
paikassa. Ellei kääliöviitta olisi jäänyt Köpin
mukana Tampereelle, olisi Sammuli ansainnut
sen toiminnallaan, jota en tässä enää enempää
ryhdy yksilöimään.

Hävityn pronssiottelun jälkeen oli M. Neno-
nen hankkinut kiinnityksen laattapaitaan Kärp-
pien fanibussissa Tampereen ja Helsingin välil-
lä, kun Tunafish oli ensin salakavalasti juottanut
hänelle väkijuomia. Ennen kiinnityksen hankki-

Tunnelma oli korkealla myös Ericssonilla.

Teekkarihymni laulettiin kaikkiaan viisi
kertaa, tässä Onaniemessä.
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mista Nenonen oli ehtinyt laulaa yksin bussin
mikrofoniin “Den glider in”.

Yön aikana oli havaittavissa hyvin laajalle le-
vinnyttä vakavaksi luokiteltavaa kääliöintiä, ja
muistan unen seasta asiasta jollekin avautu-
neenikin. Jossain oli ilmeisesti ollut myös rauhal-
linenkin nukkumapaikka, jossa olikin nukuttu
makoisat unet.
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L ä h d i m m e
kello 08:45
Tampereelle.
ICL Invia
Oyj:n ja Nice
B u s i n e s s
S o l u t i o n s

Oy:n yhteisvierailu alkoi kel-
lo 11:00. Kyseessä oli taas

“se paras softatalo”. Ruokana oli ehkä koko
excun parasta kinkkukiusausta. Muutenkin esit-
telyt, saunat ja lumipallot olivat erittäin... Nice.

Lähdettyämme ICL:ltä noin kello 13:45 kat-
soivat naapurikillan Spot ja Ilkka asiakseen
lannoittaa kirkon pihaa eritteillään. Ensiksi
mainittuhan oli tehnyt saman jo paria päivää
aikaisemmin Jyväskylän yliopistolla. Ei näin.

Tampereen teknillisen korkeakoulun pihassa
Hervannassa meitä odottivat vuosijuhlista sel-
vinneet (?) Äiti ja Paho. Veimme tavaramme
majoituspaikkaamme TTKK:n väestönsuojaan,
bommariin, joka oli järeydeltään hieman eri luok-
kaa kuin kiltahuoneemme; kalliota oli päällä vä-
hintään kymmenen metriä. Monille Kajaanissa
intin käyneelle luola palautti mieleen SA-INT-
ajat.

Kun ona-
niemeläiset-
kin olivat —
m y ö h ä s s ä
tietenkin —
s a a p u n e e t
paikalle, aloi-
tettiin Ti-
Teenien tais-
tot. Ensim-
mäisenä lajina
oli teekkari-
poolo, jonka
hienouksia on selvitetty
jäljempänä tässä lehdessä.
Joka tapauksessa voitim-
me tamperelaiset 2—1. Jee. Toisena lajina oli
teekkarilla lastatun ostoskärryn tarkkuustyöntö.

jatkuu seuraavalla sivulla

Ghettoblaster

Ysisivun poika.
Kuva: Ville Latva
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Sijoituksemme tässä
lajissa ei minulle ole
selvinnyt.

Kello 18:51—19:10
pidettiin hallituksen
kokous bommarissa.
Tämän jälkeen lähdim-
me Teekkarisaunalle,
joka muistutti kovasti
kotoista Teekkarita-
loamme. Teekkarisau-
nalla käytiin myös
TiTeenien taistojen
viimeinen laji,
Hervanta-peli, joka on
kosteahko muunnos
Monopolista. Pelissä
kiltaamme edustivat

Risto, Zaddam, Limppu ja
Pipo. Hervanta-pelissä ja
koko taistoissa

sijoituimme lopulta hienosti toiseksi heti lappeen
Rannan jälkeen.

Illan aikana laattapaita siirtyi Sammulilta Peten
kautta Limpulle. Safka ja Näpä ottivat ilon irti
hihittämällä “Vai nöy”:lle toista tuntia. Osalle
porukasta tarttui Herwoodista mukaan myös
matkamuistoja, joita tosin jouduttiin myöhem-
min palauttamaan.
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Poppi soi bommarissa koko yön, mikä
närkästytti erästä matkaajaa siinä määrin, että
CD-levy muuttui hänen käsissään frisbeeksi.
Osa porukasta löysi väestönsuojan johto-
keskuksesta rauhaisan nukkumispaikan, jossa ei
poppi häirinnyt. Yön aikana myös Laatta ja
Rasle liittyivät jälleen joukkoomme vietettyään
määräämättömän ajan Ohranjyvässä.

Lähdimme aamulla puoli yhdeksän jälkeen
Vaasaan. Taika-Viitalalla oli laattapaitaan jo hat

trick menossa. Myös Köpi liittyi jälleen jouk-
koomme samalla, kun Jouni K. ja Riisto jäivät
bussista Tampereen rautatieasemalle.

Köpi oli edellisenä yönä yrittänyt saada huo-
netta tamperelaisista hotelleista, mutta kaikkialla
oli yllättäen ollut täyttä.

Kello 11:27 ohitimme Ilmajoella Primalco
Oy:n Koskenkorvan tehtaan, joka herätti kaihon
sekaista kunnioitusta joukossamme.

Saavuimme Vaasan Tropiclandiaan kello
12:13. Osa porukasta oli altaassa selvittämässä
päätään ja osa altaan vierellä täyttämässä sitä.,
vaikka taisipa ensiksi mainittu joukkiokin allas-
baarissa viihtyä. Ihme kyllä, yhtään allasta ei
meidän käyntimme vuoksi tarvinnut desinfioida.
Kello 15:n aikaan oli vuorossa mättöpizzan syö-
minen Vaasan Golden Raxissa.

Kello 16:58 lähdimme takaisin Ouluun. Mat-
kan aikana bussissa vallitsi jokseenkin fleg-
maattinen tunnelma, joskin Sammuli, Näpä ja
kumppanit innostuivat laulamaan vielä matkan
loppuvaiheissa. Kello 20:52 saavuimme ossaajien
Ouluun, ja myös lakkilupa päättyi. Kiitimme
bussikuskia nestemäisen lahjan ja “On meillä
hauska setä nyt bussikuskina” -laulun muodos-
sa.

Totesimme yhteisesti, että tämänvuotinen
kotimaanpitkä oli erittäin onnistunut, mistä kii-
tos kuuluu Jaakolle, Petelle, Mikolle, Ristolle ja
muillekin järjestelyihin osallistuneille sekä
excursiota tukeneille yrityksille.

Jätimme osan porukasta Oulun linja-autoase-
malle kello 21:01. Kello 21:23 saavuimme Ou-
lun yliopiston parkkipaikalle, joka oli matkam-
me päätepiste.

Antti Palsola

jatkoa edelliseltä aukeamalta

101 lasissa.
Kuva: Ville Latva

Kuva: Ville Latva
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Armon vuonna 1997 keskikesän juhlan aikana,
yöttömänä yönä, veljekset Antti ja Pentti Hut-
tunen Tampereen kaupungin Annalan kylästä
saivat innoituksen pelata hevospooloa. Uljaan
orhin puuttuessa ratsuksi sai kelvata korskea
teekkari. Näin syntyi Teekkaripoolo.

Jo ensimmäisenä iltana Tupsulan kartanon
laajoilla nummilla nähtiin kiivaita mutta jaloja
taistoja.

��	�����	�� �����

Tarkoituksena on teekkarihenkisesti kilvoitella
nurmikenttien herruudesta kuljettamalla pallo
sääntöjen puitteissa vastustajan maaliin sekä
varjella omaa maalia vihollisen rynnistyksiltä.
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Pelikenttänä käytetään piirretyin
viivoin rajattua nurmikenttää, jonka
koko on 10 x 20 metriä. Maalit ovat
kooltaan 2,5 x 1,0 metriä ja sijaitse-
vat päätyviivojen keskellä. Maali on
kyhätty kasaan kahdesta metrin mit-
taisesta tolpasta. Ulkorajojen lisäk-
si kentälle on merkitty keskiviiva ja
keskipiste sekä rangaistuslyönti-
pilkut viiden metrin päähän pääty-
viivoista.

���	����
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Maila on puinen, jonka varsi on 0,8—1,2 metriä
pitkä ja varren päässä on halkaisijaltaan 7—10
senttimetrin ja pituudeltaan 15—20 senttimet-
rin kokoinen lyöntiosa. Lyöntiosa on malliltaan
sylinteri.

�����	�����

Pallo on halkaisijaltaan noin 25 senttimetriä ole-
va pyöreähkö kapistus.

���	��������

Peliaika on 2 x 10 minuuttia juoksevaa aikaa ja
välissä pidetään 15 minuuttia / sopivan ajan kes-
tävä teetauko.

������ ������
Kuten toisaalla tässä lehdessä on mainittu, tämänvuotisissa TiTeenien
taistoissa yhtenä lajina oli Teekkaripoolo. Koska teekkaripoolo lienee suu-
relle yleisölle tuntematon, valaistakoon tämän uljaan ja jalon urheilulajin
hienouksia tässä tarkemmin.
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Teetauon aikana on suotavaa nauttia teetä Ku-
ninkaallisten seurassa. Mikäli teetä ei ole saata-
vissa, laskettakoon myös muut virvokkeet
teeksi.
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Joukkueessa on neljä ratsukkoa, joista kerral-
laan kentällä kolme. Ratsukko muodostuu
ratsusta ja ratsastajasta. Ratsukkojen kokoon-
panoa saa vaihtaa ainoastaan teetauon aikana.

��!	(��� ��������

Ennen pelin aloittamista joukkueet tervehtivät
Kuninkaallisia ja luovuttavat lahjuksensa.
Tervehtiminen suoritetaan ratsain syvään
kumartaen muttei kaatuen.
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Aloituksessa pallo on keskipisteellä ja joukku-
eet ryhmittyneinä oman päätyviivansa taakse.
Kuninkaallinen antaa käskyn “Ratsaille nouse”,
jolloin ratsastaja viipymättä hyppää ratsun
reppuselkään. Tämän jälkeen Kuninkaallinen
käskee “Taistoon käy”, jolloin ottelu alkaa.

��%	 ) �������������

Erikoistilanteissa vastustajan on oltava
kolmen metrin päässä lyöjästä.

��%��	*������'���

Vapaalyönti suoritetaan rikekohdasta, ei
kuitenkaan viittä metriä lähempää vastus-
tajan maalia.
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Rangaistuslyönti suoritetaan
rangaistuslyöntipilkulta rikkeen tapahtuessa
maalintekotilanteessa tai jos rike on ylimaallisen
törkeä ja teekkarihengen vastainen.

��%��	 ��
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Lyönti suoritetaan ylimenokohdasta pallon men-
tyä vastustajasta sivurajan yli.
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Lyönti suoritetaan kulmasta pallon mentyä
puolustavasta joukkueesta päätyrajan yli.

��%�!	"������'���

Lyönti suoritetaan metrin päästä maaliviivasta
pallon mentyä hyökkäävästä joukkueesta pääty-
viivan yli.

���	"����

Maali tulee tehdä mailalla. Pallon on mentävä
kokonaisuudessaan yli maaliviivan ja kuvitteel-
lisen / tulkinnallisen yläriman alitse.

��-	+������	
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Ratsastajan ja ratsun on vaihdettava osia Ku-
ninkaallisen käskiessä huilin aikana “Ratsua vaih-
da”. Sekapareissa nainen saa ratsastaa iäti. Jouk-
kue saa vaihtaa vararatsukon kentälle huilin ai-
kana.
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Pelikatkon aikana laskeudutaan ratsailta ja peliä
jatketaan samoilla Kuninkaallisen käskyillä kuin

kohdassa 3.6.
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Vastustajasta ei pidä kiinni pitämän. Vas-
tustajaa ei myöskään pidä kampittaman,
huitoman eikä muutoinkaan kaltoin
kohteleman. Mailan lyöntiosan ei pidä
nouseman yli ratsun polven vastustajan
läsnäollessa. Ratsun ei pidä syöttämän
palloa kuin ratsastajansa mailaan. Teek-
karihenkeä ei pidä unohtaman.

����	�������������

Kuninkaallisina (Kuningas ja Kuningatar) voi-
vat toimia vain valtuutetut vanhemmat tieteen-
harjoittajat. Kuninkaalliset toimivat pelin ainoi-
na ja ylimpinä tuomareina. Heidän arvovaltai-
sista päätöksistään ei voi valittaa. Kuninkaalli-
set istuvat katsomossa keskeisellä paikalla sel-
västi rahvasta ylempänä.
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Tamperelaisilta saatua tekstiä plagioi ja kuvat
räpsi Antti Palsola.

Tässä kohdassa pää-
toimittaja ensimmäi-
sen kerran hajosi leh-

den taittoon.Hän ei ratsastanut Tampereella.
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Sattuipa siis kerran niin, että neljä
tietoteekkaria, J, A, M ja O päättivät tutustua
lähemmin ah niin kovin legendaariseen jano-
juomaan, tequilaan. Tottahan toki tätä ai-
netta ei voisi vain maistella, vaan
sankarimme päättivät ottaa toisistaan ihan
kilpaa. Siispä Alkoon ostamaan kullekin
oma pullo ja viereisestä kauppasta iso pussi
sitruunoita. Ja eikun hommiin. Säännöt sel-
keät: 20 minuutin välein on pakko ottaa shotti
tequilaa (sitruunan ja suolan kanssa tai ilman.
Seuraavat ovat muistiinpanomme, mahdolliset
epäselvyydet johtuvat joko a) käsialasta b)
humalastamme tai c) humalastasi. Lukekaa tark-
kaan ja ottakaa opiksi.
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O: Polttaa vatsassa.
A: Ei tunnu missään.
J: Polttelee. Flashbacks ensue.
M: Ei tunnu juuri missään. Yleistä hilpeyttä

havaittavissa.

�����	����/

O: Juurekas maku, ihan jees.
A: Lämmittää ja kivasti.
J: Maku? Mikä maku?!
M: Ongelmia nesteen nauttimisen suhteen.

Polttava jälkimaku nenäonteloissa =).

�����	����

O: Sammulin tyylillä, OK.
J: “Mä tapan yhen tyypin ja sit mä kirjotan.”
M: Erittäin suuria vaikeuksia. Lantrinki käy-

tössä.
A: Pizza maistuu ja Unrealikin menettelee.

�����

A: Pientä humalaa, ei ihmeempiä, pitää syö-
dä pizza loppuun.

M: Edelleen lantrinki käytössä.
J: Olen kuulemma luonnonlahjakkuus...

siis UT:ssa!
O: Ainoa, jonka mielestä tää on

HYVÄÄ.

����!

O: Kurkun eteen � hampaisiin � alas � etsin
sitruunan ... 5 sek ... sitruuna ... hyvää!

M: Lantrinki vaihtunut siedettävämpään.
A: Kai tää jo pikkasen vaikuttaa.
J: Järki... lepoo... Pieksin O:n... which is nice...

tyypit puhuu hissi-insestistä... siis efektistä.

����%	"������.��'�	 �
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O: Jomottaa päätä, otin 5 cl tequilaa...
M: Tequila on vitun pahaa!
J: Hihihihii... Joku kerto just vitsin... ja O esit-

tää!!!
A: EIPÄ TÄÄ PALJOO VIELÄ TUNNU.

���!�	���������	��������

O: Vedin 40 cl vettä... Päähän?
J: Alkaa jo heittää vähäse... suussa maistuu

tequila ja muutenki on hilpee olo... tekis mieli
Minttua...

A: Ei tule humalaa, tarttee ottaa 2 extraa, ne
meni, novittu 3—5

O: Niin minäkin!
J: Vittu nuo on HULLUJA!
M: Luovutus vakavasti harkinnassa.

������	��0����

jatkuu seuraavalla sivulla
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O: Pakko saaha lisää viinaa.
J: Jos nuillei nyt jo tunnu niin mää... häviän.
A: Oon mä jonki verran jo humalassa...
M: Mä olen jo pahasti jäljessä (2 paukkua)
A: Mä haluun ihan oikeesti kännit!

�����

O: 2—3 ohi + edelliset... HUPS!

���!�

J: Tajusin just M:n sukunimen...
O: THE OFFICIAL LANGUAGE OF THIS

COMPETITION WILL
BE ENGLISH. (?)

����!	����
���������

������������
��	 ��������
��������

.�� �,��1��������

A: Onhan tuota extraa
tullu otettua... mutta
kännihän oli tarkoitus... ei silti puhuta paskaa...

J: Vittu tosta A:sta saa mitää selvää.........
M: Tequila ei ole minun juomani! Ensi kerral-

la sama juttu kossulla!
O: A:lla on hikka, mutta se ei kännissä, vaan

tuhannen jeerassa...
A: Kyysätin sille, alkoija humu, luo häy akkaa

ja mun lapun (???)

����#	+������.�����
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O: Join ylimääräiset viinat ja olen OK. HEI!
J: O meni “kuselle”. Jos toi ei kohta sammu

nii HUH!!!

M: Tahtoo olutta!
O luovutti!
A: Ei mitään ongelmia!! Tästä tulee vielä

kamppailu!!
A ei muista kirjoittaneensa tätä tai tästä seu-

raavia kommentejaan aamuun asti.

�����	*����
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J: A haluaa mun luovuttavan.
A: Mä oon vetäny 5 ylimääräistä!
J: Vitut! Mä oon ottanu sopimuksen mukaan.
A: J, sä et voita mua! (Huutaen, suorastaan)
M: Olen ainoa *HIK* selvinpäin!
O sammuu.

����!

A: J koettaa sanoa että olin
voitettu vaikka olen 4 edel-
lä voitettu mutta jos sit-
ten menin viha J:n. (?)

���!�

J: Ei oo kuulemma väliä et
millo äitienpäivä on...
totaa... A säätää sillo

hirveet näyttöpaineet.
A: Ei J mulle pärjää!! Seon fuksi vasta!
J: Tupsufuksi!!!!

�����

M: J huijaa. Pientä (!) erimielisyyttä havaitta-
vissa!

J: Javitut. A tarttee päteä! Mut seon aika vitun
kova vetään viinaa.

A: Vitut tässä pätemisestä oo kysymys!
M: Arto on PARAS!
O ON SAMMUNUT!
Tässä välissä myös A sammahti ja puhui kie-

lillä. Tästä järkyttyneenä J ja M tekivät excursion

jatkoa edelliseltä aukeamalta
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lähipubiin. Sieltä palatessaan O oli häipynyt
kämpiltään jonnekin ja A siirtynyt nukkumaan
sohvatuoliin. Hyvin pian uni tavoitti myös lo-
putkin sankareistamme.

�%���

A: No vittu sen siitä saa kun alkaa pätee. TV-
huoneen tuoli oli pehmeä enkä edes oksentanut
itseni päälle. Pitääpä mennä herättämään
kilpaveikkoja.

�%�!�

J: A tuli herättään. Filmi katkennut lyhyen baari-
keikan (J&M, yksi tuoppi) jälkeen. Todetaan O
yhä kadonneeksi.

�����

J: O paikallistettu E:n kämpiltä. Ilmeisesti O
vittuuntui A: oksennuksesta matollaan. Kukaan
ei ole yllättynyt.

A: Noniin, soittelinpa sitten O:lle: “Oh J soit-
ti, olis kiva saada lompakko ja muuta. Vähän
päätä särkee, vois lähtä kotia.”

M: Muistellaan kuka kisan oikein voitti... lue-
taan lokia ja yritään arvailla illan tapahtumia.

�����	���������������

J: Todettu minut kisan voittaneeksi. Eniten vii-
naa kuitenkin veti A.

M: A sortui ylimielisyyteen ja niinpä hän veti
puoli pulloa ylimääräistä tequilaa...

J: Joka on ns. oma moka.
A: J sai palkinnoksi eniten vielä tequilaa sisäl-

täneen pullon. A:n lohdutuspalkinto on se toi-
nen pullo.

M: En juo enää koskaan tequilaa. Olen pahas-
ti pettynyt itseeni.
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J: Olen ylpeä voitostani!

A: Olen ylpeä.
(J: Mistä muka?)
(A: No siitä määrästä jonka vedin tequilaa!)
(A: Niin ja siitä etten oksentanut päälleni, ai-

noastaan matolla ja lattialle.)
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J: O saapunut paikalle!
O: Et muistanut ihan kaikkea

eilisestä illasta. Huoneesi muistutti
sinua eilisestä illasta. Et olisi halun-
nut muistaa edellistä iltaa.

J: Siivoustoimet alkaneet. Työtä
ON.

����%

J: Siivous loppunut. Haju ei.
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Muistiaan keräili ja hieroglyfejä tulkitsi J.



"����������
 �
 #������������*

������
�����	������ �����
Kevään ja kevätjuhlien, kuten vapun ja lakkiaisten, lähestyessä on hyvä
jokaisen meistä kerrata mielessään hyvän käyttäytymisen periaatteita. Näillä
muutamilla kätevillä pikku neuvoilla voit helposti tehdä hyvän vaikutuksen
vastakkaiseen sukupuoleen. Muista siis: "Hyvät tavat kunniaan!"
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toimittanut Tapakasvatus ry, painettu 1976

Tervehtiminen — Kuinka mies tervehtii
kadulla
Mies nostaa hattuaan sillä kädellä, joka on kau-
empana tervehdittävästä. Jos hänellä on jotakin
kannettavaa, hän nostaa hattuaan vapaalla kä-
dellään, ja jos hänen molemmat kätensä ovat ‘va-
ratut’, hän tervehtii vain kumartamalla. Jos mie-
hellä on seuralainen, hän nostaa hattuaan sillä
kädellä, joka ei ole seuralaisen puolella. Jos hä-
nellä on päähine päässään, kun hänet on pysäy-
tetty, hän ottaa sen päästään, mutta vasemmalla
kädellä voidakseen kätellä oikealla.

Esittely — Suurissa tilaisuuksissa
Meillä ei ole tapana, että mies yleisissä tanssi-
ja iltamatilaisuuksissa esittäytyy sille, jota hän
hakee tanssimaan kanssaan. Mutta jos haluat
olla kohtelias ja tulla ‘huomatuksi’, voit esittäy-
tyä. Voit myös pyytää jotakin tuttua esittämään
sinut naiselle, jonka haluat tanssikumppaniksesi.

Keskusteleminen, puheet — Keskustelun
aiheet
Miesten kesken voidaan keskustella työasiois-
ta. Naiset voivat em. aiheiden lisäksi puhua kodin-
hoitoon, lapsiin ja ruoka-asioihin liittyvistä asi-
oista. Yllättävän usein nämä kaikki kiinnostavat
niin naisia kuin miehiäkin, ja tavallisesti ne voi-
daan ottaa myös yhteisiksi puheenaiheiksi.

Tupakoiminen — Sytyttäminen

Mutta jos haluatte osoittaa miehelle erikoista
kohteliaisuutta, ojennatte hänelle palavan tuliti-
kun, niin että hän voi tarttua sen ulkopäähän.
Jos hänen on pantava sormensa teidän sormenne
ja palavan pään väliin, hän voi polttaa näppinsä,
ja kohtelias eleenne on peräti epäonnistunut!

Puhelin
Puhelimeen ei tarvitse huutaa, kirkuva ääni kuu-
luu päinvastoin huonommin. Parhaiten puheli-
meen sopii matala ääni, ja se myös parhaiten
kuuluu kaukopuheluissa. Puhelimessa on koe-
tettava puhua mahdollisimman selväsi ja asialli-
sesti. Kaikki turhanpäiväinen jaarittelu on eh-
dottomasti pannaan julistettava.

Liikkuminen ovissa, portaissa, hississä,
raitiovaunussa ja autoissa — Portaat
Portaissa naisen tulee saada kulkea ‘ulkorataa’
tai kaidepuun vieressä. Portaita alas mentäessä
kulkee nainen edellä, portaita noustessa taas mies:
tämä sääntö on peräisin niiltä ajoilta, jolloin nai-
nen tunsi itsensä vaivaantuneeksi tietäessään
miehen katseen olevan suuntautunut hänen
sääriinsä.
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kirjoittanut Suvi Ruotsi, Rauma 1991

Kulkuvälineissä
Herrasmies saa kauniin kiitoksen mikäli ymmär-
tää omatoimisesti auttaa naista nostamaan
matkatavaransa junaan, säilytyshyllyyn sekä
vielä junasta alas. Yleisesti voidaan sanoa, että
ranskalainen mies auttaa naista matkalaukun kan-
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tamisessa, vaikka kuljettaisi omassa selässään
painavaa rinkkaa. Ruotsalainen tarjoaa apuaan
liikkuessaan ilman matkalaukkua. Suomalainen
mies katsoo vierestä ja osallistuu nauramalla iloi-
sesti: “Onpas tytöllä painava laukku!”

Miesten alusvaatteet
Pitkälahkeiset kalsarit ovat paikallaan kylmillä
ilmoilla. Erityisesti pilkille ja metsään mentäes-
sä, jottei pakkanen pääse puuduttamaan
mieskuntoisuutta. Mikäli mies pääsee näyttäy-
tymään naiselle alusvaatteisillaan, on toivotta-
vaa, että hänen pitkät kalsarinsa eivät ole 60- ja
70- luvun jokapojan kirjokuvioidut kamaluudet.
Yksinkertaiset ja urheilulliset miellyttävät nai-
sen silmää huomattavasti enemmän.

Kevyttä ja vakavaa
Uutta pyydystämään lähtiessään herrasmies ja
hieno nainen suunnistavat sen käytännönläheisen
totuuden mukaan, että kala syö parhaiten sil-
loin, kun sillä on nälkä. Jos koukkuun tarttuu
jotakin muuta kuin mitä lähdettiin tavoittele-
maan, saattaa joskus olla viisasta tutustua outo-
onkin kalaan hieman tarkemmin.

Onnellista lemmiskelyä
Vaikka itse olisi täysin valmis lemmiskelemään
tunteidensa kohteen kanssa, on hänenkin tietysti
hyvä olla suostuvainen. Mikäli toinen selvästi
kieltäytyy rakastelemasta, on lähestyjän paras-
ta jättää asia sikseen. Väkisinmakaamisesta seu-
raava raiskaussyyte yleensä johtaa hankaluuk-
siin.

Turvallisesti
Kaikilla on oikeus vaatia toiselta kondomin käyt-
töä, vaikka tämä kuinka vinkuisi ja mankuisi,
että se on hankalaa tai että se vähentää rakastelun
herkkyyttä. Kukaan ei halua kuolla rakkaudes-
ta.

Jutun lähettivät Kirsi Ervasti ja Sini Välimäki.

3�4��	
����

*� �������	 ����'�������

+10ºC: Helsingin vuokra-asukkaat pane-
vat lämmöt päälle. Lappilaiset istuttavat
kukkia.

+5: Lappilaiset ottavat aurinkoa
+2: Italialaiset autot eivät käynnisty
0: Tislattu vesi jäätyy
–1: Hengitys muuttuu näkyväksi. Aika

suunnitella lomaa Välimerellä. Poliitikot
alkavat surra asunnottomien kohtaloa.
Lappilaiset syövät jäätelöä.

–4: Kissa tahtoo samaan sänkyyn.
–10: Aika suunnitella lomaa Afrikassa.

Lappilaiset menevät uimaan.
–12: Niin kylmä, ettei sada lunta.
–18: Helsingin talonomistajat panevat

lämmöt päälle.
–20: Hengitys muuttuu kuuluvaksi.
–23: Amerikkalaiset autot eivät käynnisty.

Ei tarkene luistella.
–26: Hengitystä voi leikata iglun raken-

nusaineiksi.
–29: Kissa tahtoo samaan pyjamaan.
–31: Ei tarkene suudella. Japanilaiset

autot eivät käynnisty. Lapin jalkapallo-
joukkue alkaa harjoitella kevätkautta var-
ten.

–35: Aika suunnitella kahden viikon kuu-
maa kylpyä. Lappilaiset lapioivat lunta ka-
tolta.

–39: Elohopea jäätyy. Ei tarkene ajatel-
la. Lappilaiset panevat paidan ylimmänkin
napin kiinni.

–40: Auto tahtoo samaan sänkyyn. Lap-
pilaiset panevat villapaidan päälle.

–45: Lappilaiset sulkevat kylpyhuoneen
ikkunan.

jatkuu seuraavalla
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–50: Merileijonat lähtevät Grönlannista.
Lappilaiset vaihtavat sormikkaat rukkasiin.

–70: Jääkarhut lähtevät Pohjoisnavalta.
–75: Joulupukki lähtee Napapiiriltä. Lap-

pilaiset laskevat lakin korvaläpät alas.
–250: Alkoholi jäätyy.
–268: Helium muuttuu nestemäiseksi.
–270: Helvetti jäätyy.
–273,15:  Absoluuttinen nollapiste. Kaik-

ki alkeishiukkasten liike lakkaa. Lappi-
laisetkin myöntävät, että jo vain alkaa olla
vähän vilpoista.
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1. Häviät väittelyt elottomille esineille.
2. Joudut pitämään kiinni ruohikosta jot-

ta et putoaisi pois maasta.
3. Työ haittaa juomistasi
4. Lääkäri löytää suonistostasi jälkiä ve-

restä alkoholin joukosta.
5. Vessanpöntön kansi hakkaa jatkuvasti

takaraivoasi.
6. Uskot vakaasti että alkoholi on yksi

viidestä elintärkeästä ravintoryhmästä.
7. 24 tuntia vuorokaudessa, 24 olutta

kassissa — sattuma??
8. Koet että kahden käden ja vain yhden

suun omistaminen hankaloittaa juomis-
tasi.

9. Onnistut keskittymään paremmin yksi
silmä suljettuna.

10. Paikoitusalue vaikuttaa siirtyneen
sillä välin kun olit viereisessä ravintolas-
sa.

11. Tiput lattialta.
12. Jätät lounaasi väliin koska "Hei,

tuopillisessahan on yhtä paljon kaloreita
kuin hampurilaisessakin..."

13. Hyttyset humaltuvat pistettyään si-
nua.

14. AA-kerhon tapaamisessa aloitat: "Ni-
meni on... öh ..."

15. Jokainen baarissa tervehtii sinua
aina kellonajasta huolimatta.

16. Joka ilta toteat kämppäkaverisi kis-
san viehättavämmäksi ja viehättäväm-
mäksi...

17. Roseanne näyttää mielestäsi hyväl-
tä.

18. Olet varma että se kirottu vaalean-
punainen elefantti seurasi sinua taas ra-
vintolasta kotiin.

19. Pensaikkosi on kännissä liiasta
kastelusta.

20. Heräät kiljuen "TORO TORO TORO!"
keskellä yötä.
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Linda: Voi ei, Pamela on taas myöhässä. Me ei
ikinä saada tätä urakkaa valmiiks enne jouluu.

Doris: No, eihän täs enää paljon puutu. Seinät
ja katto vaan. Joko sä oot ostanu joululahjat?

Linda: En mä kaikkii.
Doris: Mä tiedä yhtään, mitä mä ostasin

Eskolle, kun se isänpäivälahjakin meni myttyyn.
Linda: Miten niin?
Doris: No, mä ostin sille solmion, mutta se

piti viedä takas kauppaan.
Linda: Eikö Esko tykänny sen väristä?
Doris: Ei siinä värissä ollu mitään vikaa, mut-

ta se oli niin ahdas, ettei me saatu Eskon päätä
siitä läpi.

Linda: Voi kauheeta. Kaikkee ne myyvät. Miks
sä muuten viskot niitä nauloja pois? Onko niis-
säkin jotain vikaa?

Doris: Kato nyt, näissähän on nuppi ihan vää-
rässä päässä.

Linda: Äh, et sä tajuu. Ne tulee tietysti seinän
toiselle puolelle.

jatkoa edelliseltä sivulta
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jatkuu seuraavan sivun alareunassa

Doris: Niin tietysti! Voi että mä oon joskus
hölmö! Mä panen toiseen pinoon ne, mitkä me-
nee toiselle puolelle.

Pamela tulee.
Pamela: Moi, sori että mä oon myöhässä! Ette

arvaa mitä sattu?
Doris ja Linda: No?!
Pamela: Mä rupesin peseen hampaita. Sitten

mä puristin sitä hammastahnaa putkilosta niin
paljon, että mulla meni tunti, ennen ku mä sain
sen takas siihen saamarin putkeen.

Doris: Tollasta mulle ei onneks koskaan
sattunu.

Pamela: Ja sitten multa valu ne e-pillerit taas
ulos. Mun täytyy mennä uudestaan lääkäriin ja
sanoo, että se määräis vähän isompia pillereitä.
Nää minipillerit ei kerta kaikkiaan pysy.

Linda: Voi jestas. Onneks mulla on kierukka.
Siitä ei oo mitään vaivaa.Riittää kun putsaa ker-
ran viikossa. Noi hapankorput tahtoo takertuu
siihen.

Doris: Mulla ei oo mitään tommosia huolia.
Esko käyttää kortsuja.

Pamela: No hyvähän sun on, kun sulla on oma
Esko. Mä lähen nyt maalaamaan sitä saamarin
käytävää. Aatelkaa: ekapäivänä mä sain maalat-
tua yli 10 metrii, tokapäivänä joku 8 metrii, ei-
len vain 5 metrii. Nyt tulee varmaan vaan pari
metrii, kun on niin hiivatin pitkä matka
maalipurkille.

Doris: No ei voi mitään. Se kuuluu tän työn
luonteeseen. Kuulitko sä Pamela muuten, että
se sun naapuris on irtisanottu asunnostaan?

Pamela: Ai? Minkä takii?
Doris: Se oli kuulemma pitäny elävää kukkoa

asunnossaan.
Pamela: Ihan totta? Ja mä oon käyny jo kaks

kuukautta terapiassa, koska mä oon kuullu ku-
kon kiekumista korvissani.

Linda: Tosta kukosta tuli mieleen, että mä en
vieläkään käsitä, miks mä en silloin viime kesänä

saanu niitä kanoja kasvamaan. Kerroinko mä jo
sen jutun?

Pamela: Et kertonut muuta kuin että sä ostat
kanoja.

Linda: No me Uunon kanssa tilattiin sata kap-
paletta kanoja kesämökille heti kun loma alko,
mutta ne kaikki kuolivat. Mä en käsitä, mitä mä
tein väärin. Istutinko mä ne liian syvälle vai
kastelinko mä niitä liikaa?

Doris: Ostakaa ens kesänä kakssataa. Niitä
oli varmaan liian vähän.

Pamela: Mä taas luulen, että ne pitää istuttaa
jo syksyllä niin ku tulppaanit. Kysyitkö sä oli-
ko ne yksvuotisia vai kaksvuotisia kanoja?

Linda: En mä huomannu kysyy. Mut saahan
niit munia onneks kaupasta. Pitää käydä tänään
ostamas joulukinkkukin.

Doris: Mä panin sen jo kaks päivää sitten
uuniin.

Pamela: Mitä ihmettä varten? Mä laitan vasta
aattona.

Doris: No kyllähän sun vielä ehtii. Mulla on
vähän eri juttu. Siinä luki että paistoaika 1 tunti
ensimmäiselle kilolle ja 45 minuuttia seuraaville
ja Eskokin on aika tuhdissa kunnossa.

Pamela: Sit mä ymmärrän! Mä meen nyt
maalailee. Tässä lapussa sanotaan, että pitäs
maalata seinät ja ikkunat valkoseks. Pitääkö mun
maalata ikkunanpieletkin?

Linda: Paras että maalaat vain ikkunat, ettei
tuu sanomista!

Pamela: Okei. Nähdään ruokatunnilla.
Linda: Viittitkö antaa vasaran? (Doris ojentaa

haalarin taskusta tamponin.)
Linda: Doris, eihän tää mikään vasara oo, tää

on tampaksi, kato nyt!
Doris: Voi jestas! Anteeks. Mä oon erehdyk-

sessä pannut vasaran sinne! Mut oota, mä haen
toisen! Tiätsä, mä oon jo monena yönä nähny
sellasta unta, että mä oon jossain kukkaniityllä
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Eipä olisi uskonut, kun ensimmäisen kerran
marssi yliopiston ovesta sisään syyskuun alus-
sa, minkälainen "hulabaloo" olisi luvassa!! En-
simmäinen päivä oli kuivaa, itse asiassa ihan
h*****tin kuiva, mutta onneksi kaiken pelasti
Vulcanalia. Itse en henk. koht muista koko ta-
pahtumasta YHTÄÄN mitään, meni nääs vintti
pimeäksi niin kuin joskus on tapana ollut.

Sitten seuraavalla viikolla alkoikin jo opiske-
lu, joka alussa tuntui joltain uudelta ja jännittä-
vältä, mutta mikä loppujen lopuksi osoittautui
samanlaiseksi pakkopullaksi ja pään
pyörittelyksi kun ennenkin. Lopputuloksena
luennoilla käyntien melkein totaallinen loppu-
minen ja akateemisen vapauden viettämisen
aloittaminen.

Joka tapauksessa ennen kuin huomasinkaan
oli jo syyskuun sijaan maaliskuu. Mieleen ei ol-
lut oikeastaan jäänyt juuri mitään muuta kuin
legedaariset "ryyppyreissut" Torniossa,
foxiassa, nighissa, teekkaritalolla jne jne jne..
listahan voisi loppua melkein loputtomiin asti.
Oli Oulun "Paskapurossa" uintia, loputtomia
määriä laulettuja lauluja, Savolais Antin hävin-
neitä tavaroita, Kallen "huono vittu"-juttuja,
Malis Tepon Maradonamaisia harhautuksia,
paljon muistamattomia iltoja, vaatteitta
juoksenteluja Kaijonharjussa ja niin edespäin.

Mitä vuodesta jäikään loppujen lopuksi kä-
teen muuta kuin vaivaiset 17 noppaa, joista vie-
lä KELA ensi tai viimeistään sitä seuraavana
vuonna jaksaa ahkerasti lakkautettuina
opintotukina muistuttaa?! Paljon aivan mielet-
tömän hauskoja iltoja/öitä, tapahtumia, uusia
tuttavia jne.

Niille jotka eivät VIELÄKÄÄN ole huoman-
neet, ettei tämä yliopisto ole sitä pelkkää opis-
kelua ja puurtamista, kuten joku kirosanaksikin
muodostunut lukio muinoin menneisyydessä oli,
lausahdan tämän hiukan lainatun repliikin:
"Ryypätkää, laulakaa, naikaa. Vielä on opiske-
luun vuosia aikaa!!". Ei tästä pysty kukaan naut-
timaan, jos pingottaa 24h ja saa tutkinnon suori-
tettua neljään vuoteen (Terveisiä Hentilälle!!) ..
take it easy guys, sillä kyllä me töitäkin ehdim-
me tehdä ihan tympääntymiseen asti. Do not
worry!!

Lopuksi toteamus: Vaikka me teekkarit paha-
maineisia suuren yleisön tietoisuudessa olem-
mekin, se ei meitä haittaa, sillä pidämmehän me
vain "harmittomasti" hauskaa!! Hyviä kevään
juhlia kaikille!!

"Kyllä laimeammallakin oluella humalaan
pääsee, täytyy vain juoda enemmän." —
Valiokuntaneuvos Osmo Soininvaara

The Final Ultimatum

jatkoa edelliseltä sivulta

ja mä oon korviani myöten rakastunu yhteen
hevoseen.

Linda: Onko se tamma vai ori?
Doris: Ori tietysti! En kai mä mikään epänor-

maali ole!
Linda: Et tietenkään! Onhan sulla Esko.

Naulataan tää sitten. Mä pidän naulaa ja sitten

kun mä nyökäytän päätä, lyö sitä niin lujaa kuin
jaksat!

Doris: Okei!
(Doris lyö Lindan tainnoksiin.)
Doris: Voi herrajumala! Sattuko suhun? Pa-

mela tuu apuuuuun!

Vitsit lähetti äiti.
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Koska Laulukalun nykyinen versio alkaa olla jo “out of date”, päätti
fantasos muistaa Sperminaalin lukijoita muutamalla lisäsäkeistöllä.
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Eikä se ollut siunattua
se lapuan virran vesi, vesi juu
jolla se pappi ensi kerran
 tämän pojan pesi, pesi juu

(Chorus)
Hei helapää puukko ja puntari,
niillä pärjäilen minä varmasti
kun puukolla kutittelen kylkiluita
ja nyrkillä turpia prässäilen

Piru se itte vetä kantoi
virrasta verisellä sangolla
kuolleen sällin sääriluulla
hämmenteli sitä pankolla

Pappi, kun päähäni vettä kaatoi
niin veriselle se välkähti
ja siunaamatta tuo saatana jätti
kun veristä vettä säikähti

Enkä mä ollut kuin viiren vanha
kun haassa halasin lammasta
pässin piru katteli airan raosta
ja kiristeli mulle hammasta

Enkä mä ollut kuin viirentoista
kun vaarini kirveellä lopetin
siitäpä asti on kotini ollut
tuo Vaasan kivimuuri hotelli

Vaasan linnasta vapaaksi pääsin
Jussin markkina-aattona,
heti minä ostin sen helapääpuukon,
ja taas oli viis miestä raatona.

Hei j.n.e.
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Hei tenttu-ukot hyppikäätte,
viel' on apteekit auki
Kauan kestää krapulaa
ja se on helkkarin kamalaa
Hei tenttu-ukot hyppikäätte,
viel' on apteekit auki

Hej tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara
Kom inte hit med aquavit
ty vi ha brännvin och estnisk sprit
Hej tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara
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Kello soi. Eikö se koskaan lopeta. Menisi pois,
helevettihin. Tai olisi ainakin hiljaa. Pikkuhiljaa
mieleeni palautuu todellisuus, tänäänhän on työ-
päivä. Tai siis pitäisi olla, mutta ei ole, tätä me-
noa. Pomo varmaan tykkää. Mikähän sen nimi-
kin oli, ei voi pieni pää muistaa..

Kello soi taas, tällä kertaa jossain kauempana.
Ei, se soikin pään sisällä. Vihloo. Kai se on pak-
ko nousta ylös. Hetkonen, missäs minä olen-
kaan? Ja miksi täällä haisee näin pahalle? Var-
maan krapulakeiju käynyt taas asialla, vaihta-
nut rahat - niin, mitkä rahat? — huonolla vaihto-
suhteella kolikoiksi ja kakkinut suuhun. Järkikin
laukkaa, ylöshän nyt on päästävä.

Varovaisesti kontalleen, ja sii-
tä hiukan huteran oloiseen pys-
tyasentoon könyttyään
kuolemanväsynyt ja pahalle hai-
seva tuhlaajapoikamme pyrkii
palauttamaan turtuneeseen mie-
leensä syitä nykyiseen, hiukan epämää-
räiseen olotilaansa.

Puutuneessa mielessään hänellä pyö-
rii selkeänä vain yksi lause: ja taas, ja siis, ja
yks kaks kolme neljä viis.. mikä ihmeen ja kum-
man ralli se tuokin muka on, sankarimme pohtii,
ja tajuaa ykskaks yllättäin että kunniakkaasta
teekkarihymnistähän se on, kuinkas muutenkaan.
Olisikohan siinä mahdollisesti jokin punertava
johtolanka mistä kannattaisi lähteä selvittele-
mään asioita eteenpäin. Kuin salama kirkkaalta
taivaalta, musertuu teekkaripoloisen aivokop-
paan tietoisuus — Minähän olen teekkari!

Tietoisuuden mukanaan tuoma loputon mie-
lihyvä sisintään lämmittäen Tupsufuksimme käy
ankaraan mietintätyöhön, yrittäen yhdistellä
pieniä ja satunnaisia välähdyksiä loogiseen jär-
jestykseen. Valitettavasti tietorakenteiden luen-
noilla ei olla vielä ehditty istua, joten qsort() jää

vaillinaiseksi ja menneiden päivien sekavat ta-
pahtumat pysyvät hämärän peitossa. Eipä hätiä
mitiä, tuumii Ohmiteekkari, ja hitaasti mutta
päättäväisesti etsii paljaisiin jalkoihinsa tutun
näköiset kengät ja etsiytyy ilmeisen huonokun-
toisen ja tuntemattoman solukämpän kapeasta
ovesta ulos kirkkaan keväiseen ilmaan, eikä vie-
läkään pysty hahmoittamaan sijaintiaan. Oulussa
hän tietää olevansa, sillä vastaan kävelee jok-
seenkin tutun oloisia tupsulakitettuja, iloisesti
hauskoja veisuja rallatellen ja härskille sillille
haisten. Ahaa! Nythän tämä alkaa selvitä, olen
juhlinut Wappua™!

Pikainen haalareiden tarkistus paljastaa että
kännykkä on jäänyt jonnekin, lompakko on tal-
lella — mutta missä on VISA? Nyt tulee krapu-
laiselle sedällemme mieletön kiire, hän ei tiedä
mihin pitäisi mennä tai miksi, mutta hoppu on

suunnaton. Päättömästi Syynimaan synkissä
slummeissa singahdeltuaan hän lopulta eksyy

Linnanmaan lipastoalueelle ja
pysähtyy hetkeksi miettimään
seuraavaa askelta. Seuraavaksi
huterassa kunnossa heilunut

kaverimme löytää itsensä pommarin pehmoiselta
nahkasohvalta, tutusta ja turvallisesta kolosesta.
Täällä on hyvä ihmisen olla, tuumailee suutaan
maiskutellen väsynyt mutta vielä tässä vaihees-
sa onnellinen seikkailija — hengissä sentään sel-
vittiin.

Onnellisen tietämätön unitila keskeytyy ra-
justi, kun killan hallitus yksissä tuumin repii
teekkariressukan ylös sohvan lämpimästä
syleilystä ja huutaa yhtenä kuorona mitä
kamalimpia haukkumasanoja, välillä jopa kol-
mella tutuimmalla vieraalla kielellä jyristen. Kra-
pula alkaa haihtua Ohmiteekkarin kehosta
eksponentiaaliseen tahtiin, eikä mene aikaakaan
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kun edellisten päivien tapahtumat alkavat selvi-
tä.

— Jumankavita, ei voi tuon tyhmempää pälliä
olla, miten ihmeessä sinut saatettiinkaan pääs-
tää soutujoukkueeseen, ärjyy ilmeisen
vittuuntunut PJ, ja vannoo ankaraa kostoa.

— Mutmut, äh, enhänminä, häh, yrittää häm-
mentynyt ja punaisena hehkuva antisankari
äkistä.

— Ajattelit sitten kusta Oulujokeen kirkko-
veneestä, kas kun et tunkille käynyt, onneksi ei
ketään kuollut, mutisee joku taustalta.

— Ja mitä helvettiä oikein ajattelit, vai
ajattelitko ensinkään, kun päätit tuoda
perinteikkääseen fuksi-infoon lisäväriä
heittelemällä kallisarvoisia kaljapulloja aterian
tarjonneen firman seiniin, älähtää PJ vieläkin
lujemmalla äänellä.

Nolona Ohmiteekkari tajuaa, että nyt tuli
mokailtua liikaa, ja anteeksi pyydellen tekee läh-
töä pommarista.

— JA TAKAISIN EI OLE TULEMISTA!
Kuuluu jälleen kuorohuutona takahuoneesta.

— En kai, öhm, minä mitään niin kamalaa teh-
nyt, kysyy syvästi masentunut ressukkamme.

— Ei muuten, mutta se lakinryöstö oli liikaa,
teekkariyhdistys on sinut sen vuoksi erottanut
keskuudestaan, samoin tämä hallitus. Et ole ter-
vetullut tänne enää koskaan. Hyvästi iäksi, pu-
hisi PJ jäätävään äänensävyyn.

Olis varmaan kannattanu ajatella. Ensteks.
Tämä tarina olkoon opetuksena meille kaikil-

le. Hauskaa saa ja pitääkin olla, mutta Teekkari-
kulttuuriin ei kuulu siekailematon sikailu mui-
den kustannuksella eikä järjenvastainen toimin-
ta muutenkaan. Omalla kustannuksella pelleily
on sitten ihan eri asia. ;D

jbd
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Ajattelet todennäköisesti, ettei otsikossa ker-
rottu tapaus voi olla mahdollinen. Eivät
poliitikotkaan niin tyhmiä voi olla. Kuitenkin
juuri  näin on kuitenkin käynyt Suomessa tasan
80 vuotta sitten.

Wappuna 1921 siirryttiin nimittäin tasaval-
lan presidentin antaman asetuksen voimalla
käyttämään virallisena aikana aikaa, joka on kaksi
tuntia edellä Greenwichin keskiaurinkoaikaa
(GMT). Koska tätä ennen käytössä ollut niin
sanottu Helsingin keskiaurinkoaika oli vain noin
tunnin ja 40 minuuttia edellä Greenwichin aikaa,
01.05.1921 kello 00:00 siirrettiin kelloja Suo-
messa 20 minuuttia 10,9 sekuntia eteenpäin.
Näin ollen wapun vietto jäi 80 vuotta sitten run-
saat 20 minuuttia normaalia lyhyemmäksi.

Aikakirjat eivät kerro, miten 1920-luvun teek-
karit suhtautuivat tällaiseen täysin epäoikeuden-
mukaiseen menettelyyn valtiovallan taholta.

Jos et usko, niin alla on lähteet:
Oja, Heikki. Aikakirja. Helsinki: Otava, 1999. s.
87.

Asetus yleisen keskiajan käyttöönottamisesta
Suomessa 12.03.1920/61.

Aikakirjoja tulkitsi spämmi-Palsola

Pikkupoika toiselle:
— Mä oon viis vuotta. Paljoks sä oot?
— Emmä tiijä.
— Ajateleksä tyttöjä?
— Emmä.
— Sit sä oot neljä.

Puu kävelee. (Vitsi by Palsola jr., n. 4 v.)
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Villi Pohjola: "He's in the kitchen cleaning
the drain."

Hän on keittiössä aivoja puhdistamassa.

Alien: "A perfect organism."
Täydellinen orgasmi.

Mad Mission: "I'm going for a Big Mac."

Minä menen paskalle.

Mies San Fernandosta: "The arm is
broken."

Armeija on murtunut.

Lentävät villikissat: "Mayday Mayday!"
Vapunpäivä, vapunpäivä!
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Kuten kaikki olemme varmasti huomanneet,
Wappu lähestyy hyvää vauhtia. Tässä vaihees-
sa alkaa olla ajankohtaista aloittaa huolellinen
valmistautuminen edessä olevaan ankaraan
juhlintaan ja nostaa oma CH3CH2OH-toleranssi
optimaaliselle tasolle jotta maksa/muu kroppa
ei sano sopimusta irti kesken parhaan biletyksen.
On kuitenkin huomioitava, varsinkin jos omaa
vain vähän kokemusta kyseisen estonestoaineen
nauttimisesta, että on syytä aloittaa harjoittelu
varovasti. Valitse ensin lähtötasosi ja noudata
harjoitusohjelmaa varojesi/terveen järkesi (puut-
teen) mukaan.

$�.�'�����

0. Ablsolutisti — Toleranssi [not defined]. Saat-
taa sammua sixpackin jälkeen, toisaalta voi olla
myös piilevä happo. Ongelman ydin henkisellä
puolella. Koska jokaisella on oikeus tehdä omat
virheensä, emme puutu tähän kategoriaan sen
enempää.

1. Neiti — Juo max. 6 siiderä (vast.) illassa
eikä pääse edes lähelle todellista valaistumista.
Ei sammu eikä kärsi pahasta krapulasta. Plussa-
na taloudellisuus. Jos tunnistat itsesi tähän ka-
tegoriaan, aloita harjoittelu välittömästi.

2. Noviisi — Saattaa joskus innostua otta-
maan enemmänkin, kokemuksen puute aiheut-
taa sammumis/laatoitusvaaran 10—12 oluen tie-
noilla. Juo harvoin. Potentiaalia löytyy. Ei har-
rasta useamman päivän juopotteluja.

3. Perusheebo — Juo kaksi sixpackia
sammumatta ja osaa arvostaa kunnon kännejä.
Oksentaa joskus juotuaan liikaa. Kärsii seuraa-
vana päivänä krapulansa kuin mies ja jatkaa il-
lalla uudestaan jos tarve vaatii.

4. Happo — Imee viinaa kuin musta aukko
valoa. Vie humalatilansa asteelle, jossa
heikkopäisemmät hyytyisivät minuuteissa.
Oksentaa erittäin harvoin. Sammuu joskus, mutta
nauttii välittömästi lisää herättyään. Ei viitsi
kärsiä krapulasta, uusi päivä alkaa aamuoluella.
Bailaa monta päivää väsymättä. Kärsii krooni-
sesta alkoholiongelmasta — viina kun loppu aina
kesken. Ei vaadi ylimääräistä harjoitusta, kunto
ylläpidettävä.

Ja sitten itse asiaan...
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Neiti/Noviisi: Juo kahtena
päivänä viikolla ruoka/
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saunajuomana sixpack kerralla. Viikonloppuna
pystytkin nauttimaan sixpackin pohjiksi ja juo-
maan baarissa vielä toiset kuusi ravintola-annosta
per ilta. Suorita sekä perjantai- että lauantai-il-
tana.

Perusheebo: Juopottele viikolla 2—3 kertaa
rauhallisesti. Vedä kunnon lärvit (0.5l pullo vii-
naa pohjiksi ja baariin) vähintään toisena
viikonloppuiltana. Loivenna korjaussarjalla seu-
raavan päivänä.

Happo: Juo hillitysti olutta pitkin viikkoa.
Dokaa koko viikoloppu perjantai-illasta sunnun-
taihin.
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Neiti: Tässä vaiheessa tämän kategorian pitäisi
olla kuollut sukupuuttoon.

Noviisi: Juopottele maanantaina. Herää tiis-
taina krapulassa ja juo aamukalja. Sauno keski-
viikkona ja juo 10 olutta. Totea, että krapula
torstaina on vain lievä. Aloita viikonloppu
perjaintaina iltapäivällä, nauti korjausarjaa lau-
antaina, juopottele ilta ja kohoa perusheeboksi
loiventamalla sunnuntaina.

Perusheebo: Suorita hapon viikon 15 ohjel-
ma. Jos haluat lisätä tehoa, dokaa myös viikolla
kerran kunnolla.

Happo: Jatka juomista heti maanantaiaamu-
na. Loivenna kohti tiistai-iltaa, jolloin juo itsesi
sammumispisteeseen. Herää ja juo lisää. Keski-
viikkona korjaussarjaa. Aloita viikonloppu jo
torstaina. Pysy hönössä maanantai aamuun asti.
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Noviisi: Evoluutio perusheeboksi tapahtunut.
Perusheebo: Juo hillitysti olutta maanantaina

ja syö hyvin. Energiavarastot on täydennettävä.
Dokaa tiistai. Loivenna keskiviikkona ja syö taas.
Aloita Wappu torstaina ja sammu kerran. Juo
herättyäsi lisää. Juo tasaiseen tahtiin koko vii-
konloppu.

Happo: Juo ja syö maanantaina hyvin. Aloita
illalla ja dokaa keskivikkoon asti. Keskiviikkona
juo ja syö taas hyvin. Aloita Wappu samana
iltana. Kännää ja sikaile seuraavaan maanantai-
hin asti.
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Perusheebo: Oksenna aamulla jos
siltä tuntuu. Nauti sixpack
aamupalaksi ja lähde
juopottelemaan kaupungille.
Pysy promilleissa koko päivä, ilta
ja aamuyö.

Happo: Yritä muistella viime
viikkoa. Juo samalla. Totea, ettet
muista mitään ja lähde kaupun-
gille kännäämään. Tasapainoile
nousuhumalan ja sammumisen
välillä aamuun asti.
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Perusheebo: Nuku 6.30—7.00
Totea, ettei väsytä ja jatka kaatamista koko päi-
vä. Hyydy illalla ja painu kotiin.

Happo: Havaitse nukkuminen turhaksi. Nau-
ti runsaasti alkoholia koko päivän ajan sekä vedä
vielä viimeiset kunnon perseet illalla.
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Perusheebo/Happo: Kärsi vuoden
mahtavimmasta kankkusesta. Ihmettele miten
olet ylipäätään elossa ja lupaa itsellesi ottaa hom-
ma uusiksi ensi vuonna.

Jutun kirjoittaja ei vastaa ohjelman noudatta-
misesta aiheutuvista fyysistä, taloudellisista,
sosiaalisista tai mistäkään muista ongelmista.
(Toim. huom.: Myöskään toimitus ei vastaa edel-
lä mainituista ongelmista.)

© Wexi — all rights reversed
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Kello 14:00 lähdetään yliopiston X-oven edes-
tä fuksi-infoon Oulujoki Oy:n Pyhäkosken
voimalaitokselle Muhokselle. Ohjelmaan kuu-
luu tutustuminen voimalaitokseen, ruokailu,
wapputietoutta sekä saunomista ja illanviettoa.
Fuksi-infoon voivat osallistua sinne ilmoittau-
tuneet.

Samanaikaisesti fuksi-infon kanssa järjestetään
varjofuksi-info VTT:n saunalla kello 14:30 al-
kaen. Myös varjofuksi-infoon voivat tulla sinne
ilmoittautuneet, ja sielläkin on ruokaa, juomista
ja saunomista.

Kello 21:00 alkaa Woodoossa Waraslähtö
Wapun Wiettoon -bileet, joissa esiintyy YUP.
Liput maksavat teekkarikortilla 35 markkaa ja
ilman teekkarikorttia 40 markkaa. Wappu kes-
tää tunnetusti kauan, joten viimeistään näistä
bileissä on aika aloittaa wapun vietto. Fuksi-
infosta tullaan takaisin Ouluun bileiden alkuun
mennessä.
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Kello 18:00 tarjoaa Oulun Teekkarikuoro TeeKu
aitoa teekkarikulttuuria turmeltuneen populaa-
rikulttuurin tilalle Nukulla järjestettävän kevät-
konsertin muodossa. Liput konsertiin maksavat
kymmenen markkaa.

Varsinaisia bileitä ei perjantaina ole. Porukka
löytänee kaupungin ravitsemusliikkeisiin ilman-
kin.

On olemassa myös pieni mahdollisuus, että
perjantaina järjestetään wappuexcu. Tätä kirjoi-
tettaessa (23.04.) excun toteutuminen näyttää
kuitenkin erittäin epätodennäköiseltä.
Excurintamalla suuntaammekin katseet ensi syk-
syyn.
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Wesibussi liikennöi välillä Raksila — Torinranta/
Åströmin puiston — Linnamaa ja takaisin kello
13:00—24:00. Bussi lähtee parittomina tasa-
tunteina Raksilasta ja parillisina Linnanmaalta
sekä pysähtyy Torinrannassa ja/tai Åströmin
puistossa puolen aikoihin. Bussin reitin-
valinnassa matkustajien toivomukset otetaan
huomioon.

Vesibussissa on myös tunnelmaa, ja virvok-
keidenkin nauttiminen lienee luvallista. Vesi-
bussin tunnistaa linjatunnuksesta 69 ja karva-
nopista. Matkustaminen maksaa kymmenen
markkaa tunnilta, ja tuotto lahjoitetaan
UNICEFin vesiprojektiin.

Tempaukset alkavat kello 10:00 Torinrannassa
kestäen yhtäjaksoisesti 24 tuntia. Tempaukset
ovat teekkarihengen mukaisia, ajankohtaisia,
ketään loukkaamattomia ja mielellään positiivi-
sesti kantaaottavia. Waatonaaton aaton
tempaukset ovat teekkarikiltojen ja excuryhmien
järjestämiä.

Kello 12:00 alkaen järjestää SIK kyykkäkisan
Raksan kentällä. Kyykkähän on oululaisten
teekkarien keskuudessa vankan jalansijan saa-
vuttanut perinteinen suomalainen urheilulaji.

Fuksikisa alkaa Torinrannassa kello 13:30.
Fuksikisassa teekkarikiltojen fukseista kootut
joukkueet kilpailevat siitä, mikä kilta ensimmäi-
senä pääsee pulahtamaan Åströmin puiston
virkistävään veteen. Viimeiseksi jääneen killan
fuksit joutuvat kärvistelemään vuoroaan odo-
tellen liukumäen takana parikin tuntia.
Fuksikisan järjestävät edellisen vuoden voitta-
jat.

Kello 14:00 alkaa Torinrannassa Konekillan
järjestämä köydenvetokisa, jossa on kaksi sar-
jaa: yleinen ja naisten sarja. Perinteisesti massii-
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viset koneteekkarit ovat myös hallinneet köy-
denvetokisaa. Tule siis päihittämään konelaiset.
Osallistumismaksu on 50 markkaa joukkueelta.

Lauantainakaan ei ole mitään erikseen järjes-
tettyjä bileitä. Tämän ei kuitenkaan pitäisi estää
bilestämistä.
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Wesibussi liikennöi myös sunnuntaina kello
13:00—24:00.

Tempaukset päättyvät kello 10:00. Tempaus-
ten voittajaa valittaessa myös sitkeys otetaan
huomioon. Raadissa istuvat teekkarikiltojen
puheenjohtajat.

Prosessikillan järjestämät kirkkovenesoudut
alkavat kello 13:00 Tuiran uimalassa. Soutu-
joukkueeseen kuuluu 14 soutajaa sekä perämies,
ja osallistumismaksu on 80 markkaa joukkueel-
ta. Jos veresi etanolipitoisuus on kohonnut liian
korkealle, on syytä pysytellä kuivalla maalla ja
tyytyä muiden rehkimisen katselemiseen.
Soutaminenhan ei ole aivan kevyttä puuhaa.

Kello 17:00 alkavat soutujen loppukilpailut.
Ööpisgaala alkaa kello 20:00 Hot Night

Clubissa. Ööpisen julkaisee tänäkin vuonna
Arkkitehtikilta. Lisätietoa Ööpisestä on www-
sivulla http://oopinen.cjb.net/.

Kello 21:00 alkavat jälkisoudut Foxiassa. Li-
put näihin Prosessikillan järjestämiin bileisiin
maksavat ennakkoon 30 markkaa ja ovelta 35
markkaa.
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Waatto on koittanut, ja kansa kokoontuu Rau-
halaan. Tempausten voittaja julistetaan kello
11:45, ja voittaja saa kiertopalkinnon haltuunsa.

OTY:n puheenjohtaja julistaa Teekkariwapun
alkaneeksi Rauhalassa kello 11:50. “Lakki! Lepo!
Lakki! Lepo! Lakki — päähän!” Tätä aiemmin

ei kenenkään tule kantaa teekkarilakkia päässään,
paitsi nurinpäin.

Teekkaritorvien, Ykän ja poliisien johtama
wappukulkue lähtee Åströmin puistosta kello
12:00. Kulkue pysähtyy Franzénin puistossa
Franzénin patsaan lakitusta varten. Kulkueen
kiertämän reitin varrelle jäävät legendaarisen
Rattorilupin sijaintipaikat, joita kulkue pysäh-
tyy kunnioittamaan. Myös Torikadulla sijaitse-
van valtiollisen virkistysjuomamyymälän koh-
dalla pysähdytään. Kulkue päättyy Åströmin
puistoon.

Fuksikaste tapahtuu Åströmin puistossa kel-
lo 14:00 alkaen. Virkistävässä vedessä
kastaudutaan fuksikisan ja fuksipisteiden
määrittämässä järjestyksessä. Tapahtuma on
aina ollut yleisömenestys riippumatta siitä, onko
se ollut Kuusisaaressa, Torinrannassa vai ny-
kyisellä paikallaan Åströmin puistossa. Muis-
takaa huutaa “PÄÄ!”, jos kaste on vaarassa jää-
dä vajaavaiseksi.

21:00 alkavat Waaton bileet, joita tänä vuon-
na on itse asiassa kaksi. Foxiassa järjestettävis-
sä bileissä esiintyy Aknestik, ja liput maksavat
ennakkoon 50 markkaa ja ovelta 60 markkaa.
WooDoossa järjestettävissä bileissä ei ole esiin-
tyjää, mutta menoa siivittää dj. WooDoon
bileisiin liput maksavat ennakkoon 30 markkaa
ja ovelta 35 markkaa. Molemmat bileet järjestä-
vät OTY, OLUT ja Humanistinen Kilta yhdes-
sä.
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Kello 03:33:33 lauletaan Asematunnelissa ja
herätetään pahennusta yöjunalla Ouluun saapu-
vien keskuudessa.

Kello 05:00 saavat fuksit ikioman teekkari-
lakkinsa Rauhalassa omien kiltojensa jakamina.
Heti lakin saatuaan fuksit solmivat sen naruun

jatkuu seuraavalla sivulla
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myös ensimmäisen solmun (ohjeet sivulla 31).
Samassa yhteydessä vanhemmat tieteen-
harjoittajat lisäävät solmujen määrää yhdellä.  En-
nen upouuden lakin käyttöä vastakkaista suku-
puolta olevan vanhemman tieteenharjoittajan on
korkattava lakki. Lakit laitetaan päähän yhtä ai-
kaa vasta OTY:n puheenjohtajan komennosta,
ei siis heti, kun lakin saa käteensä. Ja se säälittävä
poloinen, joka nukkuu/sammuu/unohtaa/jää
wappuheilan kainaloon/joutuu putkaan/tjsp. eikä
saa lakkiaan wappuaamuna, saa lakkinsa vasta
äitienpäivän surulakituksessa Teekkaritalolla.

Wapun vieton lomassa ei kiinteätä ravintoa-
kaan sovi unohtaa. Siispä OTY tarjoaa 15 mar-
kan hintaan silliaamiaisen eli silliksen kello 05:00
alkaen Raksan salissa. Nimestään huolimatta
aamiaisella on tarjolla muutakin kuin silliä.
Lakituksen jälkeen pääsee sisätiloihin lämmittele-
mään.

Shampanjamatinea alkaa Linnasaaressa kello
09:00. Musiikkitarjonnasta huolehtii Teekkari-
torvet. Yleensä shampanjamatinea toimii
loiventimena, mutta joillekin se tarkoittaa lähin-
nä uutta nousua.

Wappuna kuolleitten fuksien muistoksi ja
syntyneiden teekkareiden kunniaksi fuksilakit
(poltto?)haudataan Teekkaritalolla kello 19:00.
Saunoa ja peseytyä voi. OPM x 2.

Disclaimer: Edellä oleva ohjelma vastaa tilan-
netta 23.04.2001 ja perustuu OTYltä ja teekkari-
killoilta saatuihin tietoihin sekä henkilökohtai-
seen, osin hyvin vajaavaiseen tietämykseen.
(OTY:n ohjelmaa samoin kuin edellisvuosien
Sperminaaleja on jonkin verran käytetty myös
tapahtumien selitysten pohjana, mistä kiitos
alkuperäisille kirjoittajille. Lupaa ei kyllä ole ky-
sytty. :–) ) Muutokset, lisäykset ja poistot ovat
mahdollisia. Toimitus ei vastaa siitä vahingosta
tai mielipahasta, joita virheelliset tiedot voivat
aiheuttaa. Toimitus ei vastaa myöskään niistä

sosiaalisista, taloudellisista ja terveydellisistä
vahingoista, joita ohjelman orjallinen noudatta-
minen saattaa aiheuttaa. Ajan tasalla olevaa tie-
toa saa muun muassa kavereilta, yliopiston sei-
niltä, omasta INBOXista, www-sivuilta
bileet.oulu.fi, www.otit.oulu.fi ja  www.oty.oulu.fi
sekä uutisryhmistä oy.killat.otit ja oy.oty.*.

Antti Palsola
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On yksi huora ja kolme insinööriä Tallin-
nassa. Huoralla on kaikki mahdolliset su-
kupuolitaudit. Insinööreillä A, B ja C on jo-
kaisella yksi sukupuolitauti, mutta jokai-
sella eri tauti. Käytössä  on vain kaksi kon-
domia, ja nyt jokaisen pitäisi päästä pukil-
le siten, että taudit eivät leviäisi.

Q: Kuinka kaikki saavat ja taudit eivät le-
viä??

A: No niin, aluksi insinööri A laittaa mo-
lemmat käytössä olevat kumit päällekkäin
ja vetää huoraa. Tämän jälkeen insinööri
B ottaa päällimmäisen kortsun (joka on
siis sisäpuolelta puhdas) ja käyttää sitä.
Lopuksi insinööri C ottaa A:n alimmaisen
kortsun ja kääntää sen ympäri (sehän oli
ulkopuolelta puhdas, kun B:n käyttämä
kortsu oli suojana). Näin kaikki saavat ja
taudit eivät leviä.

jatkoa edelliseltä sivulta

Kuvan lähetti Pipo.
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Terminaali 3/01 ilmestyy 28.09.2001. Deadline jutuille on 14.09.2001.
Mukana on ainakin fuksiasiaa, tietoa syksyn tapahtumista, wappuraportti,
tietoa syksyn edarivaaleista ym.

Lisäksi heti syyslukukauden alussa ilmestyy fukseille tarkoitettu Terminaa-
lin erikoisnumero.
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Jottei lakitustilaisuuden yhteydessä tulisi hätä käteen ja tippa
silmään,neuvottakoon nyt kädestä pitäen: How to do it: SOLMU

1. Tartu oikealla kädel-
läsi lakin lippaan. Ase-
ta vasen kätesi narun
taakse (kuva 1).

2. Muljauta peuka-
losi lakin napanuoran
tälle puolelle siten,
että sinulla ei ole suo-
raa näköyhteyttä

nuoraan peukalosi kohdal-
la.

3. Pyöräytä kättäsi kuvi-
en 2 ja 3 mukaisesti.

4. Kun olet päässyt kuvan
3 mukaiseen tilanteeseen,
pujota lakin tupsu synty-

neen silmukan läpi.

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

5. Poista vasen kätesi
silmukasta ja kiristä narus-
ta.

6. Voit vielä nysvätä
solmu(j)a parempaan koh-
taan.

Tarvittaessa kysy
neuvoa vanhemmilta
tieteenharjoittajilta.

Huom! Vanhemmat
tieteenharjoittajat voi-
vat solmia itselleen uu-
den solmun samaan ai-
kaan, kun fuksit saavat
lakkinsa.

Oululaiset teekkarit jo ammoisilta ajoilta

Q: Miksi blondia ei kannata päästää kahvi-
tauolle?

A: Uudelleenkouluttaminen vie liikaa ai-
kaa.

Kaksi siittiötä ui siemennesteessä.
— Joko kohta ollaan perillä kohdussa,

toinen kysyi.
— Höpö höpö, sanoi toinen, ohitettiin

vasta nielurisat.




