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Päätoimittaja räppää
Aikaa on taasen vierähtänyt jonninverran edellisestä

Terminaalista. Sattunut on, ja tapahtunut varmasti vielä enemmän.
Jutun juurta löytyisi varmasti kiltalaisten mielistä enemmänkin kuin
tämän lehdykän sivuille päätyy.

“Wappu tulee”, kuten lukee tylsästi liki jokaisen hallituksen
kokouksen pöytäkirjan ilmoitusasioisssa ja nyt myös kolmatta vuotta
peräkkäin Sperminaalin pääkirjoituksessa. Minkäs sitä ihminen faktoille
voi. Taas on yksi lukuvuosi vierähtänyt ohitse, ja pian tämäkin teekkari
pääsee/joutuu solmimaan tupsuunsa kolmannen solmun.

Valmistuminen on silti yhä kaukainen unelma paitsi minulle, niin
sitäkin enemmän fukseillemme. Kukkaroon tuijottaessa tietää kuitenkin
opiskelun olevan sen arvoista: Miten muuten voisi kustantaa
teekkarielämän mukanaan tuoneet välttämättömät menot kuin
dippainssin palkalla?

Jouni “Iso-K” Knuutinen
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PJ:n palsta

Wappu lähestyy uhkaavasti, stressi painaa päälle ja rahapula uhkaa
Wappurientojen lähestyessä. Onneksi perimätieto tuntee monta
hyväksihavaittua tapaa säästää rahaa ja vähentää Wapun aiheittamia kuluja -
kuten Wapun selviytymisoppaasta ehkä huomasittekin, viinipöntön pörinä
pesuhuoneessa kuulostaa mukavalta siinä vaiheessa, kun Wapun nousu on
aloitettu. Geologiristeily on kiva tapa hakea Wappuwiinakset verovapaina, vaikka
säästö ei loppujen lopuksi olisikaan suuri. Wappuaaton uinteja varten kannattaa
kiertää kirpputoreja uintiasua hankkiessa - pakollista varustetta on tosin
pelkästään kengät.

Kaunis kevätsää suosi maaliskuussa järjestetyn viikonloppuriehan ulkoilijoita,
kun ratkottiin kiltojen välisiä paremmuuksia kyykässä ja lumenveistossa.
Teekkarikyykän Oulun Mestaruus tuli ansaitusti OTiTille. OTiT voitti myös lappeen
Rannassa järjestetyt TiTeenien Taistot, joten ensi keväänä tämä kansallinen
tietoteekkaritapahtuma järjestetään Oulussa. Ajankohdan siirtämisestä
huolimatta Kotimaanpitkä meni suht hyvin. Joka päivälle oli yritysvierailu, jonka
yhteydessä saatiin ruokaa tai juomaa. Bileet löydettiin tai järjestettiin joka
ilta, ja muutenkin aiheutettiin yleistä pahennusta monella paikkakunnalla.
Äskettäin järjestettiin myös ProffaSitsit, jotka osastolle annettavan palautteen
osalta onnistuivat hyvin. Sitseille ja vapaaseen illanviettoon jäi harmittavan
vähän osaston henkilökuntaa, joten opiskelijat joutuivat keskenään tuhoamaan
iltaa varten varatut virvoitusjuomat. Myös lappeenrantalainen sisarkiltamme
Cluster ehti vierailemaan Oulussa. Pitkän suostuttelun jälkeen he saivat yöpyä
Tietotalon pukuhuonetiloissa. Yllättävää kyllä mitään suurempaa ei ollut särkynyt
eikä edes kadonnut.

Kevään tulevasta ohjelmasta maininnan vaatii ainakin fuksiseminaari, jonka
tarkoituksena on sitsiperinteen opettamisen lisäksi kerätä palautetta killan ja

osaston toiminnasta fuksien näkökulmasta. Wappua edeltävällä
viikolla pidetään killan ylimääräinen kokous ja järjestetään
l o p u l t a k i n myös SählyCup. Ylimääräisessä kokouksessa
käsitellään muunmuassa kiltahuoneen muuttoa, joten
k a i k k i asiasta kiinnostuneet paikalle!

-paho

Kevään merkit ovat
tänä vuonna olleet
aiempia vuosia
selkeämpiä
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Oodi Mallasapprolle

Mallasappro

Nyt miehet, naiset mustissaan
siirtyvät tehtäväänsä täyttämään,

illan hämärässä Milou lähtöpaikka
on.

On ihmisiä solkenaan juottoloissa
jylhän kivikaupungin

Siellä nämä innoissaan, ylpeinä
mallasjuomaa nauttivat,

 jotta vielä ennen aamun sarastusta
sankareiksi tunnustetaan,

Mallasappron onnistujiksi mainitaan.
He sankoin joukoin katuja kohti
määränpäitä rientävät

suunnistaen kuka missäkin
järjestyksessä kohti ohraisen
juoman juovuttavaa syleilyä.

 Joku tippuu matkasta, toinen
jalkakäytävällä oksentaa, kaikki
eivät voi maalia saavuttaa.

Tahti kiivas on, mutta kirkkaana
jokaisella mielessään ajatus -

 vähintään yhdeksän kun kumoan…

-Oukei-

Fuksin Approkierros

Jo iltapäivän sinessä ensimmäiset tohtoriksi
tähyävät matkaan lähtivät. Sitten Laudaturin,
Cum Lauden ja viimeisenä Approbaturin
suorittajat. Tämä katsaus kertoo lyhyesti,
sekavasti ja epäselvästi erään joukkion
matkasta kohti päämäärää, Approbaturia.

Tiukka vajaan kymmenen Otit-/Sähköfuksin
iskujoukko aloittaa kierroksen 19.40 Miloun
baaritiskiltä. Tavoite 22.40 Mona Lisan
eteinen. Ensimmäinen tuoppi tyhjenee
rauhallisesti seurustellessa. Suunta kohti
seuraavaa baaria. Matkalla St. Michaeliin
ensimmäiset spurttaavat  jo kohti
pankkiautomaatteja. Juomistahti pysyy
rauhallisena. Seuraavaksi puiston toiselle
puolelle Otto K:hon.

Otto K:ssa kirjoittaja huomaa rahavarojen
olevan lopussa. Ei muuta, kun kaveri
ostamaan juomaa ja itse pankkiautomaatille.
Tiukka laskelmointi, tarpeeksi rahaa taskuun
ja juoksemalla takaisin. Illan ensimmäinen
siideri. Vaikuttaa olevan kuivaa omenaista. Ei
mitään herkkua ja turha jäädä
nautiskelemaan. Pikaisesti kohti Korhosta

15. vuosikerta, n:o 2 — 23.4.2002 (lähetetty painoon 23.4.2002)  36 sivua, painosmäärä 200
Julkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry, Oulu
Osoite: OULUN TIETOTEEKKARIT RY Päätoimittaja: Jouni Knuutinen
Terminaalin toimitus Toimittajat: Timo Ahonen
PL 4500 Mika Pohjanen
90014 OULUN YLIOPISTO Kannen kuva: Anu Pramila
Sähköposti: terminal@ee.oulu.fi Kotisivu: http://www.ee.oulu.fi/~terminal/

Toimitus varaa oikeuden muokata tai kierouttaa juttuja. Juttuja saa lähettää ympäri vuoden toimituksen
sähköpostiosoitteeseen. Sensuuria kehoitetaan itseisesti harjoittamaan, tarpeen tullen toimitus ottaa oikeuden omiin
käsiinsä. Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n tai päätoimittajan tai
kenenkään muunkaan kantaa.
Painopaikka: Oulun yliopistopaino, Oulu 2002

Terminaali
Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988.  4—6 numeroa vuodessa.
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paremman juoman toivossa.

Neljäs baari vuorossa. Korhonen. Illan toinen
siideri. Tippuu alas vauhdilla. Aika käydä
wc:ssä. Viiden haalaripukuisen yrittäessä yhtä
aikaa vessaan, sisältä löytyy jenkkiopiskelija,
joka väittää kovasti opiskelevansa suomen
kieltä. Muutaman minuutin pituisen kysely- ja
ihmettelysession jälkeen jano alkaa kalvaa
sisuksia. Baarista lähtiessä aikataulusta
ollaan jo yli puoli tuntia edellä.

Ryhmä juoksee kadun yli Leskisen
olutravintolaan. Paikka on tarpeeksi ahdas
muutenkin (vai onko?) ja sisällä on niin paljon
porukkaa, että päätetään häipyä kunhan äkkiä
hörpätään juomat pois.

Kuudes baari. Panimo. Ryhmän koko pysyy
vakiona ja tunnelma nousee yhtä nopeasti
kuin humalatila. Vaikuttaa, että baarissa on
liian paljon janoisia ja ne mikon neljä kättä
eivät tarjoile yhtään sen nopeammin kuin
tavallinen kaksikätinen tarjoilija… Siinä
uskomattomassa kunnossa paikan
TrivialPursuit- kone saa nöyrtyä Otitien
valtaisassa painostuksessa. Lasi tyhjä. Aika
vaihtaa maisemaa.

Jalat laahaavat ripeää vauhtia kohti
seitsemättä anniskelupistettä. Aivotoiminta (?)
vaimenee pikku hiljaa. Winger on seitsemäs

 baari. Tuoppi tyhjenee, no jotakin vauhtia.
Nautiskelusta ei tässä vaiheessa voi sanoa
enää mitään.

Seuraava baari. Kai se Pint oli, kun niin siinä
listassa kai luki. Ei muistikuvia.

Viimeinen baari oli kuulemma Graal.
Baarimikko ei ollut enää
kovinyhteistyöhaluinen ja sanoi, ettei
iltayhdeksän jälkeen leimoja anneta.
Uskomattomien diplomaattisten kykyjen
ansiosta leimat saatiin lopulta papereihin.
Kirjoittaja tajuaa tässä vaiheessa, että se on
jo yhdeksäs. Nyt enää viimeinen osuus
Monttuun ja kuivilla ollaan. Suunnistustaidon
rippeet kadonneet. Onneksi tuttuja selkiä
alkaa näkyä. Peesissä kohti baaria ja sisälle.

Tavoite saavutettu, olotila… hmm… kehno.
Pää sekaisin, askel heittää, mutta diplomi
taskussa. No, diplomi kuin diplomi. Noin
kahteen tuntiin yhdeksän tuoppia. Hyvää
harjoitusta Vappuun. Mutta en usko, että tällä
harjoituksella jaksaa vielä muutaman päivän
tiukkaa puserrusta. Turnauskestävyys vielä
kohdalleen ja kuntopiikki huhtikuun viimeisiin
päiviin. Onneksi yksi tiukka harjoitusleiri on
vielä jäljellä, siis näin fuksin näkökulmasta.
16. päivänä alkava Geologiristeilyreissu.
Mainiota, mainiota…

-Oukei-

Ja lopuksi kuva siitä, kuinka
eräälle nimeltä

mainitsemattomalle
päätoimittajalle Mallasappron

päätteeksi kävi:
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ACATEEMISET AMATEURIT - The Best of Porn
Populäärikulttuurin eri alalajeihin keskittyvä eksperimentäärinen
dokumentääri.

“Kyllähän minä tosi paljon haluaisin pintaliitää ja kimaltaa, mutta kun ei minusta
oikein ole sellaiseen. Pintaliitäjillä on hirveän paljon helpompaa, kun ei tarvitse
miettiä mitään. On nättejä ihmisiä ja tosi hyvä meininki aina. Ja pääasia on se,
että ollaan niin sanotusti piireissä.” - Toni Wirtanen

Jo pidemmän aikaa ryhmämme on tuhlannut illanviettonsa turhuuteen. On
muutoksen aika. Tästä lähin pyrimme tekemään reportääsin jokaiseen
Terminaaliin illanviettojemme ohella. Ensimmäisen illanvieton aiheena olivat
pornolehdet. Lopputuloksena eri lähteistä koottu eroottinen tarina, jossa
jokainen lause on takuulla irroitettu asiayhteydestään. Lähdemateriaali
toimitettaneen kiltahuoneelle. Kännitypoista ei vastata.
Joskus ujolla, nuorella
pojallakin käy tuuri. Minulla oli
ollut jo vähän aikaa jämerä
erektio, mutta olin pitänyt sen
omana tietonani. On kait
luonnollista, että suorastaan
palvon aurinkoa, hiekkaa,
surffausta ja seksiä. Viski ja
sukupuolinen kiihtymys
kiersivät kuumina suonissani.
Pietarin Olga on komea
nainen. Olga on naiseksi
harvinaisen karvainen.
Hänellä on Gustav, Gystav-
niminen mäyräkoira ja hän,
siis koira Gustav, tarvitsi
jokailtaisen ulkoilutuksensa, ehdottomasti, oli
kuulemma niin tottunut siihen, että sairastuisi
jos yksikin iltalenkki jäisi väliin. Pesimme
toisemme ja erityisesti toistemme
sukupuolielimet erittäin tarkasti, jonka jälkeen
kuivasimme itsemme repussani olleella
rantapyyhkeellä. Minä näin, että jotakin todella
erikoista oli tulossa. Kolme pitkää rauhallisesti
nieltyäni kävelin vessassa ja kiertelin hetken
ympäriinsä. Taistelin itseni kanssa: nussisinko
vaiko en. Vesi valui yhä. Kun kaadoin toista

kupillista, sai Harri viimein
avattua suunsa. Kyrvälleni se
oli koittelemus. Nyt
naksahtavat katsojankin
päässä palat paikoilleen.

- Minäkin haluan sinua, mutta
minua pelottaa. Lupaathan olla
varovainen?
- Mitäs, jos myö vaihettas
pareja niiko yks pari kerrallaa,
jot toiset saap ain katella toiste
naimista, ehdotti Saara.
- Äiti ei ole tullut kotiin, eikä ole
soittanut.
- Menepä kaveri Tottiin!

Vuonna 1943 valmistunut hotelli TOT on yhä
Hämeenlinnan menomesta numero yksi.
Hanna riisui liivihameensa sekä rintaliivinsä
hitaasti sekä kiihottavasti. Torpedot putkeen
ja matkaan. Matti väänsi jalkaani yhä
ylemmäksi, kunnes minun oli pakko tarrautua
Kariin pysyäkseni pystyssä. Humalassa ja
liian uuvuksissa yritin vastata heidän
rynnistykseensä. Seksistä oli tullut velvoite.
Jumalan pyssy. Runkkava mies sai tästä
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lisäpotkua ja halusi tulla lauenneen miehen
tilalle. Asta totteli ja astui aivan eteeni levittäen
haaransa. Pakkopullaahan harvoin tekee mieli
edes haistaa, maistamisesta puhumattakaan.
Siemennestettä valui reisilleni.Tuolloin
Mattikin oli jo sammahtanut. Yllättäen hän
kääntyi ympäri kuusysiin ja alkoi imeä kyrpääni
hellin, mutta päättäväisin huulin.

- Hän sanoi, että lukaali on vapaasti meidän
käytössämme sen ajan, minkä toimeksianto
vie.

Ennen tytön pilluun
työntymistä, koetin sitä
sormellani. Olimme
molemmat hikisiä. Tutkin
pillua sormillani ja
suullani, mutta
parturitytön viirumömmö
oli pieni kuin nenän
sierain. Kyllä, pillu tuntui
riittävän kostealta.
Voisiko erityisen kosteaa
vittua varten tarkoitettua
kondomia nimittää
pyyhekumiksi? Tuntui
kuin olisin uponnut
pumpulipilveen, jalkani
olivat aivan vetelät ja olin
pudota polvilleni kun
saavutin huipun. Ehkäpä
Eeva tajusi sen. Täältä
saa pillua ilmaiseksi.
Eukko panee aluksi
muodon vuoksi vastaan, mutta kun mies ensin
symboolisesti syöttää hänelle banaanin, sen
jälkeen hän voikin syöttää mitä hyvänsä mihin
reikään hyvänsä. Jalat olivat koukussa kuin
sammakolla ja minä punnersin Eevan
olkapäistä kuin rekkitangosta ja jursin kullillani
koloa suuremmaksi. Päivällinen päättyy
tietenkin joukkopanoon, jossa jokainen nai
jokaista ja johon varvasseksi sopii hyvin
alkusoittona.

.

- En muista, kauanko vedimme, Häggroth on
puhunut kuulusteluissa.

Nussimme koko yön. Nyt se on sitten
todistettu, että pienet panot keskellä päivää
nostavat huomattavasti työmotivaatiota. Lohia
ei tullut paljon, mutta turskia sitäkin enemmän.
Varmastikin saksalaisiin menevä kohtaus ja
eiköhän itse kussakin meissä ole vähän
namusedän vikaa. Veturista puhkesi
takarengas, mutta se ei pahemmin haitannut,
sillä pilkkipaikka jo häämötti

silmänkantamattomissa.
H i r m u t e k o j e n
järkyttävyyttä lisäsi se,
että kaikki Sassakin uhrit
olivat vanhuksia,
valtaosa köyhiä ja
kurjuudessa asuvia
mummoja.

- Sen tapauksen myötä
mun uraputkeni sitten
aukeni, Kikka muistelee
vuoden takaista
kokemustaan.

Saatuaan houkuttelevan
punaisen mekon
päälleen hän tuskin
herättää miehensä
imaisemalla varvin
miehen kullinvarresta
ennenkuin on pakko
sonnustautua töihin.

Siihen pölähtää tietenkin sopivasti paikalle
mies kolmanneksi ja pääsee painamaan tätä
puhdaspimppistä pikkupiikaa. Täytyy
tunnustaa maalaisuuteni sanomalla, etten ole
ennen naisia seisovalla kaarikusella nähnyt.
Pienellä mielikuvituksella voi selvästi haistaa
karrelle palaneesta ihosta lähtevän ja
lasivitriinin yllä leijuvan imelän kalmantuoksun.
Siemenneste ei ole terveydelle vaarallista!
Tarjolla oleva tavara oli kuitenkin niin
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räjähtäneen näköisessä pakkauksessa, etten
siinä kännissä uskaltanut ajatellakaan
asioimista. Sperma pulppusi edelleen
persesilmästä. Ja mitä tuo tyttö
tyhjentämisestä puhui. Vaaleat klöntit
pruiskahtelivat kellarin betonilattialle.

- Anteeksi tyhmä kysymys.
- Ongelma toisaalta on siinä, että kaluni on
melko kookas, n. 23 cm, ja paksu.

Irokeesi runkkasi vielä hetken kyrpääni, otti
sitten paperinenäliinan farkkujensa taskusta
ja pyyhki suunsa ja kätensä. Kiva ja kiva!
Huolimatta riittävästä voitelusta ja miehen
varovaisuudesta yhdyntä saattaa olla hyvin
kivulias. Mies tietenkin havahtui ja paikallinen
lääkäri pystui vielä korjaamaan ryppynarun
paskanpitäväksi, mutta jäynä kävi miehen
hermoille. Peräaukon tiukkuudella tai
joustavuudella ei ole oleellista merkitystä.
Peppujumpassa tärkeintä on asenne.

- Voi taivas! Nythän tämä vasta alkaa. Missä
ihmeessä sinä olet piileskellyt, teräsmies?

Jotkut saavat tietenkin omia
sadistisia pikku värinöitään
anaaliahdingon aiheuttamista
murhaavista mulkaisuista ja
kiljahduksista, mutta me
pidämme enemmän osaamista
k u v a a v i s t a
peräsuolilahjakkuuksista. Jalat
harallaan hieroin tulikuumaa
vittuani, joka kouristeli
o r g a s m i n
ensimainingeissa.Tyttö makasi
sängyllä alastomana ja hieroi
itseään milloin mistäkin.

- En tarvinnut edes
liukastusvoidetta, kun ahnas
aukkoni levisi kiihotuksesta ja
imaisi sauvan sisäänsä.

Jo yksikin vilkaisu hänen kasvoihin keskellä
kiivainta peräsuolihierontaa paljastaa hänen
olevan kotikentällään. Himo kieppui aivoista
kulliin ja varpaisiin. Kun olimme molemmat
alasti, pyysi hän minua lojumaan
liikkumattomana. Mieleeni juolahti kurikas
ajatus. Kun otin sormeni pois, ei ääni enään
muistuttanutkaan paukahdusta, vaan oli kuin
kuolevan norsun viimeinen naukaisu. Ennen
niin maineikas vapaa ruotsalainen seksi on
kertakaikkisesti lakaistu maton alle. Carlos
katsoi minua.

- Kaunis suomalainen nainen ottaa kyrvän
suuhun?
- Se tarvitsee lisää!
- Tee treffit puhuvan pillun kanssa!

Lenny nytkähteli enteellisesti emättimessäni.
Ei siisti pillukaan hyvä ole. Sellanen kuin
pommi ois räjähtäny, on mielenkiintoinen ja
hyvä. Sen pitää olla jotenkin erikoinen. Kaikki
erikoinen on jees! Tiukka sen olla pitää. Sitten
mies vavahti, takoi hetken hillittömästi,
ennenkuin hän vuorollaan suihki siemenensä
kouristelevaan suoleeni.

- Pitäisi puhdistaa käteni,
sanoin vaivautuneena.

Kurotin pari tekokyrpää
käsiini ja aloin työntää
toista niistä Marjan
liukkaaseen piluun.

- Mun ongelma on se, että
kun mulla on tiukat mustat
satiinihousut jalassa, niin
mulla jo lentää, huudahti
Rale korsosta.
- Me puemme miehen
naiseksi, ja meidän
kanssamme hän voi
viettää mukavan
transuhetken.
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Samassa ensimmäinen pieni, kuuma suihku
huuhteli poskiani. Yritin saada käteni
koskemaan kyrpääsi, mutta en yltänyt sinne
asti. En tajunnut olevani näin seksinhimoinen
narttu ennen tätä tapahtumaa. Nyt oli tärkeintä
saada aikaan molemminpuolinen
spermamatka kohti nautinnon alkukantasia
tulivuoria. Rajulla työnnöllä hän painui
kokonaan peräreikääni ja alkoi hitaasti naida

sisään ja ulos.

- Nopeammin, nopeammin! Voihkit allani
suljetuin silmin.
- Olen nussittavana.
- Eikö miehesi ole koskaan mustasukkainen?

Tuuppasiin peniksen sisään. Päätin jättää
kullin luolaan. Taas on yhdet pöksyt pöllitty.
Lakut esiin, että päästään niitä tonne jokeen
pesemään. Bubblesin silmät olivat
ihastuksesta selällään.

- Haluan nähdä, kuinkan monta miestä pystyn
hoitamaan, ennen kuin tiukka tussuni hyrisee
tyytyväisyydestä tai murisee kivusta.
- Et kait sä mikään Viagra-papparainen ole?

Rakastan kullin imemistä. Otin kyrvän
kokonaan suuhuni ja tunsin sen innostuneen
värinän. Eva tunnustaa, että kyseessä oli
samalla pelottava ja kiihottava kokemus.
Panon jälkeen kävimme suihkussa ja

annoimme toisillemme vielä suuhoitoa. En
voinut enään pidätellä, vaan kiihdytin tahtia
äärimmilleen ja laukaisin sarjana panokseni
Kirstin sykkivään syvyyteen.

- Nuole minun irstasta pilluani!

Terasa leijaili huoneeseen kuin satakieli.
Ujutin koko kaluni vaivaisesti hänen ihanan

tiukkaan persereikäänsä ja rupesin
höyläämään voimakkaasti. Pillupallo
pyörii maailman markkinoille. Sitten Salla
otti öljypullon ja ruiskauti sekä Riikan, että
minun peräaukkoon tujauksen rasvaa.
Tilanne oli kauhea, mutta samalla aika
koominen. Minun kivekseni ovat vasten
kimmoisaa lihaa. Sydämeni jyskytti kilpaa
kyrpäni kanssa ja nousin lauteilta ylös,
käännyin enemmän Tiinaan päin ja
tälläsin kyrpäni pään vitun alaosaan. Sari
istui hajareisin päälleni niin, että
tuuheakarvainen vittu oli kyrpäni

kohdalla. Pillun limat olivat kastelleet Marjan
koko alapään ja kostuttaneet perseraon. Kari
ja Timo panivat tupakaksi ja kehuskelivat
naureskellen, että minä olin paras liha, mitä
he koskaan olivat kerrosvoilepänsä väliin
saaneet. Auto oli siinä, mihin olin sen jättänyt.

Best Of Porn, lähdeluettelo:

Jallu 3/1988
Kalle 22/1988
Ratto 9/1984

Videosexpress 1/1987
ErotiCats 1/1997

Hustler 4/2001
Erotiikan Maailma 4/1996

Napakymppi 4/1997
Tabu 3/2000

Penthouse Collectors’ Edition First Issue
Suomen Rikoslehti 2/1999

Acateemiset Amateurit palaavat
ensi numerossa!
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Bussijuoksu

Uusi urheilulaji, Bussijuoksu, valtaa alaa Oulussa. Tämä kiireisten ihmisten suosima
urheilulaji poikkeaa perinteisestä pussijuoksusta monellakin tapaa.

Bussijuoksussa on vain yksi peliväline,
eikä jalkoja tungeta bussiin juoksun
ajaksi, vaan bussin luokse yritetään
ehtiä. Pussijuoksussa kaikki lähtevät
yhtäaikaa ja yrittävät ehtiä maaliin
ensin, Bussijuoksussa kaikki lähtevät
eri aikaan ja yrittävät ehtiä bussille viime
tingassa.

Lisäpisteitä saa ennen juoksua
suoritetuista töistä. Jos bussin
lähtöajan lähestyessä ehtii vielä
kirjoittaa raportin, siitä saa yhden

pisteen. 100 riviä koodia tuottaa 2 pistettä, 100 riviä kääntäjän läpi varoituksitta
menevää koodia tuottaa 3 pistettä, 100 riviä kääntäjän läpi menevää ja kommenttien
ULKOPUOLISTA koodia tuottaa 4 pistettä, 100 riviä kääntäjän läpi menevää
kommentein varustettua koodia tuottaa 5 pistettä ja koko päivän työt tuottaa
JÄTTIPOTIN!

Yleinen tekniikkahan urheilulajissa on arvioida juoksuaikansa etukäteen ja kiskaista
sitten oikealla hetkellä juoksuu kohti bussipysäkkiä. Tyylipisteitä saa juoksunaikaisesta
vaatteiden päälle pukemisesta tai (naisten lajissa) meikkauksesta. Pysäkin
lähestyessä saattaa usein olla tarve juosta bussin eteen hurjasti viittoen, jotta bussi
pysähtyisi ja ottaisi kyytiin. Valitettavasti tämän nk. "Force speedback" (suom.
Voimakasta nopeutta selkään) - metodin harrastajat ovat vähentyneet luonnollisen
poistuman kautta, kiitos lajin puhtautta kannattavien Koskilinjojen bussikuskien. Myös
estebussijuoksu on työn alla. Tavoitteena on vältellä pomoa ja työkavereita
juoksumatkalla, jottei juoksuaika pidentyisi odottamattomista syistä.

Lajin harrasteseurana toimii Bussiin Tamppaavien Aktivistien Nivelliitto, (BuTaANi),
joka järjestää myös massatapahtumia vilkkaimmin liikennöidyillä bussiväylillä, kuten
Keskusta-Linnanmaa. Liittymisiä voi kysellä numerosta 0600-89282 eli
tuttavallisemmin 0600-TYBYÄ.

-Fantasos
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Pahon spammivitsit
Suuren ruotsalaisen huonekalutehtaan
toimitusjohtaja Karl meni liikematkalle
New Yorkiin. Hotellin hississä hän tapasi
sattumalta kauniin naisen Yvonnen.
Valitettavasti tämä oli ranskalainen,
eivätkä he ymmärtäneet toisiaan.
Ruotsalainen otti esiin kynän ja paperia
ja piirsi siihen taksin kuvan. Yvonne
nyökkäsi ja he menivät taksilla kävelylle
puistoon. Karl piirsi kuvan ravintolasta ja
ranskatar suostui jälleen. Niinpä he
menivät syömään. Ravintolassa Karl piirsi
vihkoonsa kaksi tanssijaa ja matka oli
kohti yökerhoa. Parin tunnin päästä
Yvonne pyysi saada kynän ja paperia,
joilla hän piirsi kuvan parisängystä. Karl
hämmästyi. Hän ei koskaan saanut
selville, miten Yvonne tiesi, että hän on
huonekalualalla.

Poliisikomisario haastattelee kolmea
blondia, jotka ovat pyrkimässä
poliisikouluun. Testatakseen, kuinka hyviä
he ovat epäiltyjen tunnistamisessa, hän
näyttää ensimmäiselle blondille
etsintäkuulutetun kuvaa viiden sekunnin
ajan ja laittaa sitten kuvan pois näkyviltä.

"Tässä on sinun pidätettäväsi,
kuinka sinä tunnistat hänet?
Ensimmäinen blondi vastaa: "Tuohan on
helppoa, hänet löydän nopeasti, koska
hänellä on vain yksi silmä"
Poliisikomisario sanoo: "No joo, tuota...
hänellä vain näyttää olevan yksi silmä,
koska tämä on sivukuva."

Hieman harmistuneena tästä
tyhmästä vastauksesta komisario näyttää
toiselle blondille samaa etsintäkuulutetun

kuvaa viiden sekunnin ajan ja laittaa sitten
kuvan pois näkyviltä. "Tässä on sinun
pidätettäväsi, kuinka sinä tunnistat hänet?
Toinen blondi kikattaa hetken, oikaisee
kiharoitaan ja vastaa: "Tuohan on
helppoa, hänet löydän nopeasti, koska
hänellä on vain yksi korva"
Poliisikomisario vastaa jo hieman
vihaisena: "Mikä teitä kahta oikein vaivaa?
Tietenkin näkyvissä on vain yksi korva ja
yksi silmä, koska tämä on SIVUKUVA!!!.
Ettekö te parempaan pysty?

Tässä vaiheessa jo äärimmäisen
turhautuneena komisario näyttää kuvaa
kolmannelle blondille ja erittäin asialliseen
äänensävyyn kysyy: "Tässä on sinun
pidätettäväsi, kuinka sinä tunnistat
hänet?" ja lisää nopeasti: "Ajattele
tarkasti, ettet vastaa yhtä typerästi kuin
nuo toverisi" Kolmas blondi katsoo kuvaa
keskittyneesti hetken aikaa ja sanoo:
"Minusta tuntuu, että hän käyttää
piilolinssejä." Poliisikomisario hämmästyy
ja menee sanattomaksi, koska hän ei itse
pysty sanomaan, onko kuvan rikollisella
piilolinssit vai ei. "Tuopa on
mielenkiintoinen vastaus... odotapa hetki,
niin minä käyn tarkistamassa asian
tietokoneelta." Komisario lähtee

Feministit taas mollaa miehiä.
Suoritetuissa testeissä naiset ovat
löytäneet seuraavan sivun kuvasta
siihen piilotetun auton huomattavasti
miehiä nopeammin. Naiset löysivät
auton keskimäärin 1,25 sekunnissa
kun miehiltä meni aikaa keskimääri
20,8 sekuntia.
Testaa itsesi.
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huoneesta ja menee työhuoneeseensa,
tarkistaa etsintäkuulutetun tiedot
tietokoneeltaan ja tulee takaisin leveä
hymy kasvoillaan.

"Uskomatonta! Se on TOTTA! Tällä
rikollisella on todella piilolinssit! "Hyvää
työtä! Kuinka sinä osasit tehdä noin
hämmästyttävän tarkan havainnon?"
"Sehän oli helppoa" blondi vastaa "Hän
ei voi käyttää silmälaseja, koska hänellä
on vain yksi silmä ja yksi korva."

Mies ja vaimo olivat ajelemassa
moottorietietä pitkin matkalla mökilleen
viikonlopun viettoon. Pariskunta on ollut
naimisissa jo 10 vuotta. Matka taittuu
pariskunnan istuessa vaitonaisina,
kunnes nainen rikkoo hiljaisuuden:
- Minä aion jättää sinut.
Mies ei sano mitään, alkaa vain puristaa
ohjauspyörää lujemmin.
Ja vaimo jatkaa:
- Itse asiassa olen pettänyt sinua jo 2

vuotta.
Mies puristaa ohjauspyörää rystyset
valkoisina.

- Parhaan työkaverisi kanssa.
Mies alkaa nostaa nopeutta hitaasti.
- Ja jos nyt ollaan oikein rehellisiä niin

poikasi ei edes ole sinun.
Kaasupoljin painuu syvemmälle.
- Sinulla on viikko aikaa hoitaa romusi pois

minun asunnostani
Mies kiihdyttää nopeuden 110 km/h.
- Ja minä pidän talon, auton ja mökin.
Vauhti nousee 130 km/h.
- Ja kaikki kodinkoneet ja huonekalut
Nopeutta alkaa olla jo 150 km/h, ja vaimo
alkaa hermostua
- Ja sinä et saa pitää mitään! Mitäs siihen

sanot?
Mies ei sano mitään vaan nostaa
nopeuden 170 kilometriin tunnissa.
- Eikö sinulla ole mitään vaatimuksia tässä

asiassa?
Johon mies vastaa nostamalla nopeuden
190 km/h ja sanoo:
- Ei, minulla on jo kaikki mitä tarvitsen.
- Jaaha, ja mitähän se sitten mahtaa olla?
Mies nostaa nopeuden 200 km/h ja sanoo
tähdäten kohti ylikulkusillan pilaria:
- Airbag.
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30-vuotishääpäivänään pariskunta päätti elää uudelleen heidän
kuherruskuukautensa. He menivät samaan lomanviettopaikkaan, he yöpyivät
samassa huoneessa, söivät samassa ravintolassa ja tanssivat samassa yökerhossa.
Tämän ihanan ja romanttisen illan jälkeen he palasivat huoneeseensa. Aviomies otti
vaatteet yltään, meni vuoteeseen ja sammutti valot. Vaimo meni kylpyhuoneeseen,
otti vaatteet yltään ja nojasi alastomana ja kiihottavasti valon taittuessa takaa
kylpyhuoneesta, kysyen aviomieheltään, mitä hän ajatteli tällä hetkellä 30 vuotta sitten.
Aviomies vastasi, "Ollakseni rehellinen, ajattelin 30 vuotta sitten, että halusin nussia
aivosi pellolle ja imeä tissisi kuiviin."
"Mitä sinä tällä hetkellä ajattelet?" kysyi vaimo.
"Minä ajattelen, että taisin tehdä varsin hyvää työtä."

Fantasos Dilbertin parissa, osa 1 (omistettu Tietoisku Oy:lle):

Fantasos Dilbertin parissa, osa 2 (editointi ei ollut tarpeellista)
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TiTeTa-excu  - Titeenien Taistot
lappeen Rannassa 2002

Olipa kerran hurja joukko. Hurjan joukon
muodostivat Gude, Risto, Late, Mika,
Risu, Paho, Kätkijä, Wexi ja Heini. Heini
erottui joukosta, koska hänellä oli tytön
nimi. Gude oli vanhin tieteenharjoittaja,
Mika muuten vaan vanhin. Risto oli nätein
ja Late soitti nokkahuilua. Paho oli
päällikkö ja Kätkijä oli olevinaan journalisti.
Risu oli joukosta se, joka ei päässyt ja
Wexi oli turkulainen.

Yhtenä päivänä hurja joukko lähti
punaisella autolla kohti lappeen Rantaa.
Pulkkilasta löytyi Alko. Siitä edespäin
matka sujui hienosti aina siihen asti,
kunnes hurja joukko saapui Siilinjärvelle.
Siilinjärveltä on kotoisin monia fiksuja
ihmisiä niinkuin esimerkiksi, no kai ne ovat
edes ihmisiä. Melkein paikallinen Risu
tunsi paikkakunnan ykköspaikan,
Kellaripubin. Paikka oli todellinen turmion
pesä; kuskina aloittanut Wexi sortui viinan
kiroihin, ja Risto tuli kanta-asiakkaiden
kanssa niin hyvin juttuun, että hänet täytyi
viedä sieltä väkisin. Myös Kuopiossa oli
Alko. Kuopiossa oli myös kolme
lukiolaistyttöä, jotka ottivat Risun
vangikseen koko viikonlopuksi.
Kuopiossa oli myös pikaruokala, jonka
pihalla Risto otti tuntumaa Äiti maahan.

Onneksi hän fiksuna miehenä ei ollut vielä
laittanut haalaria päälleen, ja näin ollen
välttyi sotkemasta haalariaan.

Kaukaa viisaana miehenä kuskina
toiminut Mika lähti Mikkelistä Lahtea kohti.
Reilun kymmenen kilometriä ajettuaan
Mika ja kartturinsa Heini pitivät
suunnistuspalaverin ja kääntyivät takaisin
kohti Mikkeliä. Matkan varrelta löytyi
huoltoasema, jonka pihalla löytyi vastaus
kysymykseen: 'Kuinka monta teekkaria
tarvitaan tankkaamiseen? - Kahdeksan ei
riitä.' Onneksi paikalle osui natiivi, joka
osasi sulkea ja avata dieseltankin korkin.
Jos Mika olisi kääntynyt Mikkelistä heti
ensimmäisellä kerralla lappeen Rantaan
päin, olisi matkanteko tyssännyt nolosti
huoltoaseman pihalle avain tankin
korkkiin juuttuneena. Perillä paikalliset
ihailivat kolme tuntia kestänyttä
matkantekoa Mikkelistä lappeen Rantaan
(105 km). Matka olisi sujunut vieläkin
nopeammin ilman Pasi Kuikkaa.

Wexi  alkoi välittömästi kasvattaa
legendaansa kaatumalla nuotioon.
Valitettavasti vaurioita kärsivät alle jääneet
makkarat. Puoli kahden maissa koettiin
toisenlainen kohtaaminen natiivien
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kanssa. Kerrostalon kellariin majoittuneet
hurja joukko ja tamperelaiset toverinsa
intoutuivat yhteislaulantaan Paula
Koivuniemen kanssa. Paikalle
ilmaantuikin aikuinen nainen sinisessä
aamutakissaan. Ihailijattaren ja artistien
välillä käytiin vilkasta
keskustelua. Kävi ilmi, että
aikuinen nainen oli niin
ihastunut taiteilijoiden
laulutaidosta, että halusi
poliisitkin kuuntelemaan,
olivat kuulemma käyneet
ennenkin. Teekkarit olivat
kuitenkin sitä mieltä, että
kello oli jo aika paljon ja
rupesivat nukkumaan.

Aamulla hurja joukko
vääntäytyi syömään
sponsorisämpylöitä, jotka
muistuttivat erehdyttävästi
Pacmania. Risto kyseli
h u k k a a m i e n s a
aurinkolasiensa perään.
Vaikka TEK:in luento
kovasti huokuttelikin, päätti
hurja joukko lähteä tutustumaan
kaupunkiin. Kun Alkoa ei pitkällisistä
etsinnöistä huolimatta löytynyt, oli
nöyrryttävä kysymään tietä natiiveilta.
Saatuaan viinansa alkoivat mukaan
eksyneet ämmät valittaa pitkää
kävelymatkaa. Kuski haistatti pitkät.
Paluumatkalla napattiin paikallisesta
ählämpizzeriasta sapuskaa.

Kupu ravittuna hurja joukko siirtyi
Fartwall-areenalle taistelemaan. Joka
paikkaan mukana kulkenut poppikone sai
kilpailijan turkulaisten paikalle
raahaamasta möykkävehkeestä, joka
soitti amyri.mp3:a. TiTeenien Taistojen

ensimmäinen laji oli
neljällä nelihenkisellä
joukkueella pelattu
ihmiskimble. Säännöt
olivat syömistä
lukuunottamatta samat
kuin tavallisessa
Kimblessä. Kahden
nappulan joutuessa
samaan ruutuun, arvottiin
tapa, jolla voittaja
ratkaistiin seuraavista:
1) merimiespaini
2) Patakakkosen tunnarin

viheltäminen toistensa
korvista kiinni pitäen,
kunnes toisen pokka
pettää

3) kivi-paperi-sakset
4) tasapainoilu
5) kelmutus (kaksi

nappulaa yhdistettiin supernappulaksi,
josta sai pesässä kaksi pistettä)

6) sormikoukku.
Pelin alettua tuomari kuulutti löydetyn
aurinkolasit vahvuuksilla. Tähän Risto
nohevana poikana: "Onko ne
vahvuuksilla?". Pelin kestettyä puoli tuntia
Wexin mielestä pelissä ei tapahtunut
tarpeeksi ja hän nykäisi itsensä
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munasilleen salamavalojen räpsyessä.
Seuraavat puoli tuntia Wexi yrittikin saada
vaatteensa takaisin päälleen. Peli
lopetettiin tunnin pelaamisen jälkeen.
Kaikki muut paitsi Tampere voittivat.

Seuraavana oli vuorossa keskijalkapallo
Onaonnelaa vastaan. Eli kaksi pelaajaa
yhdistettiin jaloistaan jeesusteipillä yhteen.
Ilmeisesti usko ei ollut tarpeeksi vahva,
sillä teippi katkeili yhtenään. Hurja joukko
pieksi tsadilaiset 4-0, vaikka heillä oli viisi
paria hurjan joukon kolmea vastaan.
Seuraavassa lajissa,
tukkihumalakyykässä, hurja joukko antoi
onaniemeläisten voittaa säälistä. Tämä
kävikin helposti, olihan hurjan joukon
joukkueessa mukana kaksi kyykän Oulun
mestaria. Tässäkin lajissa hurja joukko sai
moraalisen voiton parhaalla kännillä.
Tästä piti huolen Risto kaatumalla
molemmilla kerroilla pyörittyään kartun
ympäri vaaditut viisi kertaa.Viimeinen

Oululaisten
taktiikkaa
korijonon
päältä
katsottuna.

ulkolaji oli kaljakoriviesti, eli viisi kaljakoria
ja seitsemän henkeä niiden päällä kentän
toiseen päähän. Alkuerässä Espoon toivot
ottivat taas turpiinsa. Finaalissa hurja
joukko joutui ottamaan viimeisenkin
lappeen Rantaan asti päässeen
jäsenensä kunnosta riippumatta, ja näin
Turku voitti niukasti.

Reippailu sai hurjan joukon nälkäiseksi,
joten he suunnistivat toistamiseen
kaupungille. Syötyään samaisessa
ählämkebabissa hurja joukko siirtyi
majapaikkaan latautumaan suurta finaalia
varten. Juomapeliin tiukasti aikova Wexi
keskittyi horisontaaliakseliin yritettyään
sitä ennen pelata tuppea. Illan jo
hämärtäessä siirtyi hurja joukko YO-talolle
saunomaan. Kiuas antoikin kiitettävän
lämpimät löylyt ja väkeäkin oli ihan
tungokseksi asti. Kellon ollessa tarpeeksi
alkoi ei-niin-suuri finaali. Odotettu
juomapeli osoittautui melko laimeaksi.

Pöydän ääreen
a s e t t u i
ko lm ihenk inen
joukkue kultakin
paikkakunnalta,
Oulua edustivat
Late, Kätkijä ja
Wexi. Pelin ideana
oli kiertää viittä eri
f i r m a a
m a l l i n t a n e e n
s u o r a k u l m i o n
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kautta keskellä olevaan maaliin. Matka
koostui sinisistä ja mustista palloista sekä
muutamasta erikoisruudusta. Mustassa
joutui juomaan/syömään enemmän kuin
sinisessä. Menu koostui kaljasta,
kotiviinistä, mynthondrinkistä, hyytelöstä,
sakkovissystä ja kylminä tarjoilluista
hernekeitosta ja nötkötistä. Firmoissa
suoritettavat tehtävät vaihtelivat
laulamisesta vaatteiden vähentämiseen.
Otaonnelan juoduttua riisumaan aina

solidaarinen Wexi riisuitui myös.
Vaatteiden mukana katosivat myös
juomahalut. Pelin kuluessa Turku alkoi
sekoilla entistä enemmän. Tuomaristolle
naapurien juoman kaataminen oli se
viimeinen korsi ja Turku diskattiin. Voitosta
kävivät tiukan taistelun Oulu ja Onaniemi.
Oulun kohtaloksi koitui lopussa saadut
kolme kaljaa, joita juotiin monta kierrosta.

Pelin loputtua eräs Tsadin sankari helpotti
kusihätäänsä kusemalla tuoppiin. Tämän
jälkeen hän hövelinä kaverina antoi tuopin
tamperelaiselle kanssakilpailijalleen.
Mansen mies ottikin tuopista huikan,
mutta sylki sen melko pikaisesti takaisin.
Tällä välin tuomaristo oli kätkeytynyt
pähkäilemään voittajaa. Kaikkien

yllätykseksi voittajaksi valittiin hurja
joukko. Näin ollen sotakirves palautui
kotiinsa ja TiTeenien Taistot järjestetään
ensi vuonna Oulussa. Rauhansopimusta
allekirjoitettaessa koettiin pienimuotoinen
vallankaappaus Kätkijän allekirjoittaessa
puheenjohtajien allekirjoitettavaksi
tarkoitetut paperit Oulun nimissä. Yön
syvetessä alkoi tunnelma hiipua samaa
tahtia Kätkijän ja Wexin kanssa.
Viimeisenä paikalle jäänyt Mika päätti

jättää väsyneet matkamiehet maan
natiivien huoleksi. Pojat olivat kuitenkin
päässeet omin jaloin takaisin
majapaikkaan.

Aamulla hurja joukko nousi virkeänä ylös
ja aloitti kotimatkansa. Juuri jätettyään
Skinnarilan vapaavaltion taakseen, hurja
joukko törmäsi poliisin ratsiaan. Tästä
kuitenkin selvittiin kuskin
puhalluttamisella. Matkanteko edistyi
sujuvasti kortinpeluun, huonon musiikin ja
vielä huonompien vitsien siivittämänä.
Kuopiossa hurja joukko pelasti Risun
lukiolaistyttöjen kynsistä ja kävi
syömässä. Tämän jälkeen kohteena oli
jälleen Kellaripub. Paluumatkan
dramaattisimmat hetket koettiin koneen
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alkaessa osoittaa hyytymisen merkkejä. Tästä kuitenkin selvittiin boottauksella ja
parilla litistyneellä sormella. Illaksi hurja joukko selviytyi turvallisesti kotiin yhdeksänä
kappaleena.

- Teksti: Mika (Pohjanen), Kuvat: Iso-K

Voittajajoukkue kaikessa komeudessaan:

Fantasos Dilbertin parissa, osa 3 (kevyttä kommentaaria):

18



SPERMINAALI

Tumpun palsta

Muiskismui kaikki moniongelmaiset palstan lukijat!
Muutenkin jo täyteen ahdettu (posti)lokeroni on
jälleen ollut kuumana. Minulle valtoimenaan
ryöpynneen orgastisen kysymysvirran
kompleksisuuden vuoksi olen joutunut turvautumaan
asiantuntija-apuun vastausten laatimisessa. Kyllä
Tumppukin auttavaa kättä tarvitsee... Kysymyksiä
Tumpun palstalle saa lähettää edelleen joko killan
postilootaan tai terminalin emailiin:
terminal@ee.oulu.fi

Parahin tumppu,

vihreät puhuvat paljon siitä miten uusi
ydinvoimala olisi "Viides virhe". Mitä ovat
ne neljä edellistä? Olenko mahdollisesti
tehnyt niistä jonkun tietämättäni?

Terv. Nimim. "En osaa laskea"

Viherpiipertäjä Tuuli Voima vastaa:

Senkin sika! Varmaan kannatat
moottoriteitä ja betonilähiöitä, häh? Pidät
päälläsi turkiksia, kidutat viattomia eläimiä
ilmavaan kampaukseen vedoten ja siinä
samalla syöt ahdistuneen kanan munia.
Ajelet autollasi jopa roskia viedessäsi ja
naurat bussissa ruuhka-aikaan
tuskasteleville, ympäristöstään välittäville
ihmisille. Nälän yllättäessä vierailet
suurella nautinnolla monikansallisessa
pikaruokalassa syömässä synteettisiä
hampurilaisia formuloiden aiheuttamaa
otsonikatastrofia televisiosta ihastellen.
Lopuksi tuhoat sademetsät vetämällä
ruokasavut ja niistät räkäisen nenäsi

kloorivalkaistuun nenäliinan vesistöjen
rehevöitymisestä välittämättä.

Ei. Ei ydinvoimala tuon listauksen jälkeen
mikään viides virhe ole. Sinä ja kaltaisesi
itserakkaat paskiaiset ovat se
ensimmäinen virhe, josta luontoäidin
raiskaaminen sai alkunsa ja jonka takia
on mahdotonta määrittää uuden
ydinvoimalan järjestynumeroa tässä
järkyttävien virheiden tulvassa. Arvatenkin
et jatkossakaan välitä. Et ennenkuin
ydintalvi puhkeaa ja maailma on yhtä
kylmä kuin sinun sielusi.

Hei Tumppu. Jos harrastaa seksiä itsensä
kanssa, niin onko silloin homo? Siis ku
on samaa sukupuolta? Jos vastaus on
kyllä, niin voiko silloin parisuhteen
rekisteröidä, kun nykyisin nuo homoliitot
on sallittuja?

terveisin Ari Runk

Seksologi Ana Lintruder vastaa:

Hei Ari. Kyllä sinä hintti olet. Liittoa et voi
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rekisteröidä maistraatissa, mutta killan
hallitus voi siunata sinut ja parisuhteesi
itsesi kanssa. Tule hallituksen
kokoukseen ja ilmoita asia kohdassa
"ilmoitusasiat". Näin puheenjohtaja voi
julistaa sinut homopariksi. Tämän jälkeen
sinua kohdellaan kiltahuoneella kuin olisit
homopari.

Moro. Paljonko tonnikala painaa?

Nimim. Miihkali

Valtaisiin mereneläviin
erikoistunut tutkija Mara
Thon vastaa:

Kumpi oli ensin, muna vai
kana? Mikä on elämän tarkoitus?
Paljonko tonnikala painaa? Kaikki nämä
meidän eksistenssimme määrittelevät
kysymykset ovat varmasti painaneet itse
kunkin mieltä useampaankin otteeseen.
Jotain eroakin näillä kysymyksillä
kuitenkin on.

Viitaten kielellisiin eroihin, uskallan väittää,
ettei tonnikalan paino huolestuta
lähellekään kaikkia kansallisuuksia.
Kysymyksessä ei siis ole ns. globaali
probleemi. Esimerkiksi englannin kielessä
tonnikalaa kutsutaan leikkisästi
nimityksellä tunafish, jolloin tonnikalan

painosta tulee yksilökysymys, koska
painoa ei määritellä kalan nimessä.

Näinollen kysyjä on ollut kysymyksessään
hiukan huolimaton. Ilman tietoa siitä, mitä
kansallisuutta kysyjän tarkoittama
tonnikala edustaa, en pysty tarkemmin
kysymykseen vastaamaan.

Niin joo. Unohin. Ketä tonnikala painaa?

Nimim. Miihkali

Tutkija Mara Thon jatkaa:

Kysyjän mielenkiito
tonnikalaa kohti on kyllä jo
epäilyttävän perverssiä. Jo
a i e m m a s t a

vastauksestani voi päätellä, ettei
kysymykseen voi vastata ilman
tarkempaa kysymyksen asettelua.
Viitataanko tässä painamisella toiseen
merenelävään, johonkin nisäkkääseen vai
kenties mieleen. Onko painopaikka
Jyväskylä, lappeen Ranta, Turku,
Tampere, koti, yo-talo, Päijät-Paino Oy vai
kenties jossain toisessa maassa?

Mikäli tapaatte tonnikalan painohommista,
jättäkää se rauhaan. Älkää myöskään
raportoiko asiasta kiltahuoneella, vaikka
omat Jyskylän pitonne siellä
puheenaiheita olisivatkin.

Ilmeisesti erilaiset palstat ovat suurinta huutoa näinä
päivinä. Siispä seuraavilla sivuilla fuxityttöjen toimittama

Jorman palsta. Nauttikaatten.
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Kukkia ja mehiläisiä

Tällä palstalla Jorma vastaa teekkareita askarruttaviin
kysymyksiin.

Moi! Olen 21-v miehenalku ja oon mielestäni
oikein hyvin kehittyny, vaikka partaa ei oo ja
penikseni on kuin pikkupojilla. Mulla ois yks
ongelma, johon toivoisin saavani apua. Mulla
alkaa seisoo, kun esim. tanssin jonkun muijan
kanssa. Mitä pitäis tehdä?

nim. Winnie the Pooh

Tanssimaan vaan! –Terve ilmiöhän tuo on. Mitä
minä lääkärinä sille voisin tehdä, pidellä kiinnikö?
Poika hyvä, ei ole kehitetty laitetta, joka pitää
peniksen alhaalla, kun on pimpsaa tyrkyllä. Kaikki
ajallaan, kyllä haiven leukansa löytää ja karva
kikkelinsä.

Hei Jorma! Oon 20-vee gimma ja seurustelen
onnellisesti 20-vee teekkarin kanssa. Kuten
jokaisella meilläkin on ongelmamme: nimittäin
joko mulla on liian pieni ja ahdas tai sit sillä on
liian iso ja paksu. Meillä ei kertakaikkiaan suju.
Aina kun me yritetään ”sitä”, niin se ei onnistu.
Mitä asialle vois tehdä? Please, auta pikaisesti,
sillä alamme olla jo epätoivoisia.

nim. (tilan)puutteessa

Valitettavasti et kertonut kirjeessäsi oletko ns.
tiukkaa lihaa. Jos olet, on ongelma
suuremmanlainen, enkä ymmärrä miksi irstas
teekkari on sinut makuualustakseen ottanut. Juokse
ja kovaa lähimpään pubiin ja etsi nuorempi kaveri
pienemmällä pippelillä varustettuna ja kokeile
kätkeekö pimpsasi pienempää, jos ei soita
YTHS:lle.
PS. Voit tietysti yrittää pimpsan laajennusta
aloittaen porkkanalla ja siirtyen kurkusta HK:n
blööhön.

Terve! Olen 23-v jätkä ja kysyisin onko
mahdollista, että penikseni vielä kasvaisi? Se on

nimittäin vain 5cm pitkä levossa. Voiko tuo
pienuus johtua siitä, että runkkaan liikaa, sillä
harrastan sitä monena päivänä viikossa? Vaikka
yritän lopettaa en voi, aina pitää vaan runkata.
Voiko sperma loppua, niin etten enää voi saada
lapsia? Onko saatavana lääkettä
itsetyydytyksen lopettamiseen? En ole
seurustellut tyttöjen kanssa, auttaisikohan se?

nim. käsi rampana

Ikäsi puolesta peniksesi pitäisi olla jo pidempi,
mutta joillakinhan se jää väistämättään
prinssinakiksi. Ei kaikilla voi olla iso ja jämäkkä
kanki. En ole vielä sellaista nyrkkikyllikkiä nähnyt,
joka olisi sperman saanut loppumaan, joten
jatkahan harrastustasi iloisin mielin, vaikka eihän

Kuva: Anu Pramila

21



SPERMINAALI

sitä koskaan tiedä mitä nykymaailmassa kohtaa.
PS. Eiköhän sinunkin olisi aika tökkiä oikeaa
reikää tai testata vaihtelun vuoksi pringelspillu.

Moi! Olen 19-v tyttö ja mulla ois pari
oongelmaa:
1. Onko se normaalia, kun mulla oli yön aikana
housut tullu aivan verisiksi. Mä sit vaihdoin ne,
mut sit tuli aina vaan verta ja pissaa sekasin ja
aina paperiin pyyhkiessä tuli tosi paljo verta.
Ei nää voi olla kuukautisetkaan, vai eikö vuoto
olekaan sinistä kuten mainoksissa?
2. Oon myös huomannu, että kun tungen jotain
sisääni, tulee ns. seinä vastaan ja sit ei enää mee
pidemmälle. Onx se normaalia?

nim. ikuinen verireikäkö?

1. Tyttö hyvä, taidat olla kehittymässä naiseksi ja
kyllä ne nyt vaan on ne menkat, jotka housuihin
lurahtaa. Ja mainosten naiset taitaa olla marsilaisia,
joten älä välitä, jos tuntuu kummalle.
2. Eihän se pimpsakaan pohjaton kaivo ole, (Jorma
puhuu nyt kokemuksesta) eikä sitä pitäisi
työkalupakkina hyvänen aika käyttää. Jos sinne
niitä esineitä tahtoo tunkea, niin kannattaa
pidättäytyä sopivan muotoisissa esineissä esim.
hieromasauva tai banaani.

Hei Jorma! Olen 20-v teekkarityttö ja olen
huomannut itsessäni uuden piirteen. Aina kun
näen varattujen miesten suutelevan
tyttöystäviään, alkaa haarainvälini kostua, niin
että joskus se neste tulee farkuista läpi ja mieleni
tekee turmella suhde ja tunkea kieleni miehen
kurkkuun. Mikä on vialla? Onko tämä vain
jäännös uhmaiästä?

nim. ”puuttessako”?

Jätä hyvä ihminen ne varatut miehet rauhaan ja
suuntaa katseesi muualle. Moni vapaa mies olisi
varmasti onnellinen, liukunesteestä liuhuttaessaan
kankeaan sisääsi (jopa minä voisin kokeilla). Jos
ei onnista miesmetsällä, niin turvaudu pordellin
ihanaan antiin.
PS. Eikö ole liian irstasta sekoittaa uhmaikä tähän?

“Etherkill”:

Dear Jorma! Olen 22-v tyttö ja minulla on
kauhea ongelma, joka on vaivannut minua jo
vuosia. Mun ’persreikää’ rupee kutittaa aina
illalla kauheasti. Mä en pysty yöllä nukkumaan,
kun kutittaa ja raavin peppuni aivan verille.
Kerran oli puoli vuotta välii, ettei se vaivannu
mua, mutta nyt se on taas alkanu.  Please, auta
mua!

nim. reikä ruvella

Ei kai joku vaan ole rankaissut sinua takaapäin?
Kai naisena tiedät, ettei kakkospesä ole kätkemistä
varten. Jos peppupanoa on harrastettu ja ripulilla
luistatettu, niin ei ihme jos meinaa kutittaa.
Tarkoittaako puolen vuoden kutinatauko sitä, ettei
sinua rangaistu silloin kertaakaan, vai vaihtuiko
kenties palli paksumpaan. Jos kutina ei katoa, ei
rukoukset tai äidin poppakonstit auta. Ota ihmeessä
yhteyttä YTHS:ään.

By: ”tilaA naaraS ja iso VanHa
Lapin palli”
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...DelMonte-mies sanoo:"Kyllä!"
by: ripah

  DelMonte-mies oli Berliinissä. Illan hämärtyessä DelMonte-mies etsi pubia jossa
voisi tyydyttää oluen janoaan. Hetken kävelyn jälkeen löytyikin yksi kellari pubi.
DelMonte-mies päätti mennä pubiin, vaikkakin se ulos päin näyttikin hiemän
h ä m ä r ä p e r ä i s e l t ä . DelMonte-mies astui
sisälle ja käveli suoraan baaritiskille. Baaritiskillä
DelMonte-mies tilasi litran kolpakon olutta,
joka maksoi vaivaiset 3Demiä. Saatuaan
oluen kääntyi DelMonte- mies ympäri katsomaan
miltä paikka näytti.

  DelMonte-mies huomasi varsin pian,
että paikassa oli vain n a h k a - a s u i s i a
saksalaishomoja. Eikä mennyt kullinluikausta
kun nämä uutta pyllyä janoavat homot olivat
piirrittäneet uuden tulijan. Niin siinä vain kävi, että
ei DelMonte-mies ehtinyt kyllää sanoa, kun oli jo
homojen riuskoissa otteissa kiinni.

  Homot sitoivat D e l M o n t e - m i e h e n
yhdelle pöydälle kiinni m u u t a m a l l a
nahkaremmillä. Samaan aikaan pari homoa jo
repi DelMonte-miehen housut kintuun. Ja sitten
alkoi armoton scoretus. Ensin DelMonte-miehen neitseelliseen aunariin pääsi käsiksi
pieni homo (paikallisten homojen takamusjärjestön puheenjohtaja). Pieni homo
aikansa keikkui DelMonte-miehen perseen päällä, rytmikkääseen tahtiin. Tahtia piti
yllä DelMonte-miehen rimpuilu, mistä ei kuitenkaan ollut tiputtamaan taitavaan mustaa
ratsastajaa selästä. Niin sitten pieni homo ammensi lastinsa DelMonte-miehen
suoleen.

  Seuraavana vuorossa oli paikan suurin homo, hirveän peniksen omaava. Suuri
homo asettui DelMonte-miehen selän taakse ja otti lantioista karvaisilla käsillään
kiinni. Hikikarpalot helahtivat homon otsalle kun hän yritti tunkea kalunsa DelMonte-
miehen pieneen reikään. Sitten kuului raksahdus ja suuren homon kyrpä upposi
DelMonte-miehen sisään. DelMonte-miehen aunarista valui verta, ei ollut se tottunut
tuollaisille kaluille ollenkaan. Samalla DelMonte-miehen kännykkä soi. DelMonte-
mies vastasi puhelimeen, soittaja oli DelMonte-miehen vaimo. Vaimo kysyi."Onko
kaikki hyvin"...
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 Jälleen kerran DelMonte-mies meni ananasplantaasille
tarkastamaan ananaksia. Tämän kertainen plantaasi oli verrattain
suuri. Joten urakka koko plantaasin läpikäymiseen oli luonnollisesti
myöskin suuri. Täytyihän jokainen ananas halkaista ja pilkkoa, jotta
laatu tuli DelMonte-ananaksien laatukriteerien mukaisesti
tarkastettua.

  Illan häämöttäessä kun melkein koko plantaasin ananakset oli tarkastettu, DelMonte-
mies huomasi kädessään hirvittävät rakot. Veitsi jota DelMonte-mies käytti ananasten
halkaisuun, oli kahvastaan jo sen verran kulunut ettei DelMonte-miehen käteen
parhaalla mahdollisella tavalla sopinut. Mutta DelMonte-mies ei periksi antanut, olihan
hän sentään DelMonte-mies. Niinpä hän hammasta purren halkaisi ja tarkasti
plantaasin viimeisetkin ananakset. Päivän päätyttyä DelMonte-mies päätti palkita
itsensä muutamalla huurteisella oluella.

  DelMonte-mies suuntasi paikalliseen kuppilaan. Tilattuaan oluen ja istahdettuaan
pöytään siemaisi DelMonte-mies pitkän kulauksen huurteisesta tuopista. Hetken
päästä DelMonte-miehen seuraksi pöytään istui MacGyver. DelMonte-mies ja
MacGyver tutustuivat toisiinsa ja keskustelivat miten kummallakin asiat olivat.
DelMonte-mies näytti rakkoista kättänsä MacGyverille ja kertoi rakkojen olevan pirun
kipeät rankan työskentelyn jälkeen. MacGyver kysyi:"Oletko runkkari?"...

Macgyver oli kansainvälisten ruuantuottajain yhdistyksen vuosikokouksessa
vierailevana luennoitsijana aiheesta "Purkkapatukat ja käsiaseet". Luento meni hyvin
ja sai suuret aploodit. Noh, illalla järjestettiin kokkarit ja sielläkös Macgyver sitten
humaltui ihan änkyräkänniin. Aamuyöstä lihantuottajat pyysivät Macgyverin jatkoille
hauskuuttamaan muita paikallisia yhdistyspamppuja. No jatkopaikassa sitten kaikki
tietysti halusivat nähdä kuuluisan "käsiase purkkapaketista" -kikan mutta eihän siitä
mitään tullut kun Mäkki oli niin päissään. Tilanteen pelastamiseksi Mac ehdotti että
jos hän vitsin kertoisi. Kaikki suostuivat ja niinpä Mac alkoi kertomaan juttua
suomalaisesta, venäläisestä, amerikkalaisesta ja ugandalaisesta jotka istuivat
nuotiolla. Mutta eipä kovinkaan pitkälle Mac ehtinyt jutussaan kun väki alkoi jupista
ja heidän mielenkiintonsa herpaantua. "Mitä nyt" -kysyi Mac. Ihmiset siihen että jatka
vaan jatka vaan. Mac jatkoi juttua mutta taas ei aikaakaan kun väki alkoi jupista ja
heidän mielenkiintonsa herpaantua. Mac taas että "Mitä nyt" mutta väki kehotti vaan
jatkamaan juttua. No Mac jatkoi ja pääsi siihen kun amerikkalainen heitti rahaa
nuotioon. Tässä vaiheessa Mac taas vilkaisi ympärilleen ja huomasi että väki alkoi
jupista ja heidän mielenkiintonsa herpaantua. Nyt Mac hermostui oikein tosissaan ja
kysyi "Mitä nyt, ettekai te ole kuullut tätä juttua ennen?"...
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MacGyver, Stevie Wonder ja DelMonte-mies sattuivat olemaan samaan aikaan
pankissa. MacGyver jonotti vuoroansa ovesta katsottuna oikealla, Steve oli  puolestaan
keskimmäisessä jonossa ja DelMonte-mies vasemman puoleisessa jonossa.

Sattuipa silloin tulemaan pankkiin ryöstäjä. Ryöstäjä ampui sarjan rynnäkkökiväärillään
ja karjaisi "Tämä on ryöstö ! Pysykää kaikki paikoillanne niin ei tapahdu mitään pahaa
!"  Valitettavasti Steve ei ymmärtänyt rosvoa, vaan lähti tormuuttamaan kohti
pankkiryöstäjää. Siinä ei kauan ryöstäjä miettinyt mitä tehdä, lyhyt sarja natokuulia
kohti Steveä ja sokean muusikon taival oli päättynyt.

Samaan aikaan MacGyver huomasi tilanteen. Hän siirtyi suuren palkin taakse piiloon
ja ryhtyi tekemään kahdesta nastasta ja kuminauhasta katapulttia. Sillä kun voi ampua
kymmenpennisen ryöstäjän otsikkoon ja maailma pelastuu.  Kauan ei ihmemiehellä
nokka tuhissut kun katapultti oli valmis, sopivan likainen kymmenpenninenkin löytyi
taskusta. Itsevarmana ihmemies hyppäsi palkin takaa ja laukaisi katapulttinsa.
Valitettavasti ihmemies ei huomannut että ryöstäjä oli liikahtanut hiukan taaksepäin
aseen rekyylin voimasta ja näin kymmenpenninen viuhahti ryöstäjän pään ohi.
Huomattuaan kiivasta vastarintaa, ryöstäjä ampui sarjan ihmemiestä kohti. Ja kas
kummaa, kohta ihmemieskin makasi elottomana pankin lattialla.

Ihmemiehen kikkailuista suivaantuneena ryöstäjä huusi "Haluaako joku muu  olla
sankari ?" Johon...

  Aku Ankka päätti vihdoinkin kysyä Iines Ankkaa vaimokseen. Niinpä Aku kävi
ostamassa sormuksen ja etsi puistosta romanttisen paikan, missä tuon tärkeän
toimituksen voisi hoitaa. Akulla kävikin hyvä mäihä, puistosta löytyi penkki jonka
ympärillä kasvoi paljon ruusupuskia.

  Seuraavana päivänä Aku kysyi Iinestä kävelylle. Puistonpenkin löydettyään  Aku
pyysi Iinestä istumaan. Samalla kun Iines haki paikkaansa penkiltä kaivoi Aku
taskustansa sormuksen. Korkeasta polviasennosta Aku kajautti kysymyksen Iinekselle
"Tuletko vaimokseni ?" Tuolloin ruusupuskasta ilmestyy DelMonte-mies...
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KIRJALLISUUSKLASSIKOITA:
TUNTEMATON SANEERAAJA

Antti Rokka meni konsernijohtajan luokse
ja sanoi:
- Kuule, konsernijohtaja. Mis sie tarvitset

oikei hyvvää miestä? Täs siul on sellane.

Vakavasta taantumatilanteesta huolimatta
pyrkivät konsernijohtajaa hymyilyttämään
nuo itsetietoiset sanat, mutta hän tunsi
kyllä Rokan maineen ja tiesi, että ne olivat
totta.

- It-firmat on pahimmat. Ottakaa
muutamia lakimiehiä ja menkää
saneeraamaan aluekonttorit.

- Käypä se hyväst. Tule sie kirjanpitäjä
miun kansai! Anna miul se tilikirja!

- Eiköhän olisi syytä ottaa toinen kaveri?
sanoi konsernijohtaja kuiskaten.

- Lampinen on vielä 90-luvun lamasta
järkyttynyt eikä hän muutenkaan ole
lujahermoisimpia.

- En mie tarvihe hyvvää.
Lakkautuspalkkojen laskijan mie. Tule,
kuule! Mie oon huumorimiehii. Miun
kansai on nii lustii jot hitto. Ota
irtisanomisplankettei nii paljo ko vaan
saat kulkemaan.

He lähtivät.

Yhtäkkiä Rokka pysähtyi ja nosti kätensä
merkiksi.

Lampisen kurkkuun nousi pala, kun hän
näki mikä Rokan pysähtymisen oli
aiheuttanut.

Edessä oli suuri sisällöntuottoyhtiö ja siellä
nosti kuukausipalkkaa joutilaanoloisia
miehiä kymmenkaupalla.

- Ei me voida mitään, sanoi Lampinen ääni
vavisten.

- Mist sie sen ieltäkäsi tiijät? Ai perkele,
mikä juon. Hyö kuuliit mein visiointipulinat
siel sijoittajaseminaaris ja panniitkii

26



SPERMINAALI

porukan määrän kasvu-ural. Mikä
perkeleen vaisto se miul on. Mie koko ajan
tunsin jottäs ei oo kaik sellaista milt se
näyttää.

Tappiot kasvoivat hitaasti mutta varmasti.
Kulunseurantaa ei ollut, vaikka menot
parhaillaan ylittivät moninkertaisesti tuotot.

Rokka ja Lampinen sujauttivat itsensä
maisemakonttoriin sisälle ja koko ajan
Rokka kuiskaili neuvojaan:

- Täs on tyhjät irtisanomislomakkeet. Sikäl
ko mie täytän ne, sikäl sie arkistoit ne.
Mut pane ain täysinäine täysinäisii
läjjään etteivät sekahu. Oo ihan
rauhallinen. Nii miekiin oon. Meil ei täs
oo hättää. Nuohaa ne koht ovat kovil eikä
myö.

- Esimies ensi. Millo häne pääsä varjo
sattuu tuon ilmase cola-automaatin
kohal,ni sillo hänel tullookii eropassit. Nii
mie oon päättänt hänen kohastaa. Ja
sitämukkaa rupiaat saamaa muutkin
potkui.

- Katso mite hyö laiskottelee! Ai työ
perkeleet! Työ ette tiijä mikä uottaa. Jos
työ ootte aikont työttömyskassaa liittyä,
niin nyt pitää kiirettä.

Konttorissa vetelehtivän esimiehen pitkä
varjo läheni cola-automaattia. Hän ei
koskaan oikein tajunnut, mitä tapahtui.
Hän näki vain pimeän toimistonnurkan ja
oman varjonsa, jonka pää juuri sattui cola-
automaatin kohdalle. Ehkä hänen

silmänsä näkivät irtisanomisilmoituksen
välähtävän eteensä, mutta sen merkitys
jäi vielä tajuamatta.

Kuului huutoja ja joitakin umpimähkään
tehtyjä yrityksiä näytellä ahkeraa. Mutta
kaiken yli tikkasivat Rokan
irtisanomisilmoitukset. Rokka antoi
potkuja kylmän harkiten.

Jotkut syöksähtelivät juosten pakoon.
Toiset koettivat ryömiä atk-pöytien taakse
piiloon.

Erotettuaan paikallisjohdon aloitti Rokka
suoritusportaasta. Määräaikaiset hän
erotti ensin. Virkaiältään vanhin mies oli
aina vuorossa, ja kun tilanne salli, erotti
Rokka tuotantotiimin  kerrallaan.

Pihalta kuului pääkonttorin limusiinin ääni.
Johtokunnan puheenjohtaja saapui
paikalle esikuntansa kanssa.

- Mikä tilanne?

- Eihä se nyt ennää oo paljo minkäänlaine,
Rokka vastasi.

- Yksinkö te irtisanoitte?

- No niihä sitä saa sannoo. Katsoha sie.
Tää asja on näi. Jos sie lähet palkkaama
turhaa väkkee, niin sie saat palkata ain
lissää. Kyl hää tulloo töihi, älä yhtää
eppäile. Mut jos sie pysyt samas
väkimääräs etkä rekrytoi hitolkaa, nii
minkä hää tekköö? Se on tään
kulunhallinnan ratekia.
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Rasvan Alkeiskurssi by eXtreme drunksons

Eräänä kauniina kevätpäivänä kaksi (2) pientä drunksonia saivat päähänsä että
heidän fyysinen massansa kaipasi kohennusta. Käytämme heistä fiktiivisiä nimiä
Wexi ja Risu. Mukaansa he värväsivät kaksi fuxieläintä (joista käytämme nimiä
Teemu ja Toni) ja suuntasivat kohti Oulun keskustassa sijaitsevaa liiallisen ruuan
nauttimisen Mekkaa. Tapahtui seuraavaa:

Kellon ollessa noin 13.32 ääliötiimimme
saapui ravitsemusliikkeeseen ja noin
kolmen (3) minuutin kuluttua ensimmäiset
annokset olivat jo lautasilla
herättelemässä uinuvaa ruokahalua.
Parinkymmenen minuutin kuluttua
havaittavissa pöytäkirjan
rasvoittumista tasaiseen tahtiin, ei
tunnu vielä missään. Tasan
kahdelta Wexi havaitsee, että
j a l a p e n o - v a l k o s i p u l i -
kyntöjuustokombinaatiolla höystetty
pizza maistuu kohtuullisen
kosmiselle. Kuluu kahdeksan (8)
minuuttia, ja ensimmäinen tuppipeli
käynnistyy. Kellon ollessa 14.12
havaitaan wingssien
sopimattomuus ravinnoksi
epämiellyttävän (scheisse) maun
vuoksi. Myöskään jäähtymään
päässyt pizza ei ole kovin maukasta.
14.24 ollaan päästy siihen vaiheeseen
jossa kaikkien on ollut pakko antaa
vatsalle lisää tilaa löysäämällä vyötä.

Tunti täynnä, valkosipulin löyhkä aiheuttaa
Risulle negatiivisia tuntemuksia. Teemun
kommentti tähän on tyhjentävä Oerp!,
Risun väittäessä pelikorttienkin
saastuneen valkosipulista. 14.39:
Jätskiä!. Kello 14.45, ensimmäinen
Wexperiment: mad doctor Wexi von

Skurnik kaataa pehmistä salamipizzan
päälle. ”Ohan tää ihan hyvää...”
Huolestuttavaa on se, että minuutin
kuluttua kyseinen slaissi on kadonnut...
syömällä!

Kolmea vaille kolme Toni todistaa lajin
vaarallisuuden haavoittamalla itseään
huuleen muovilusikalla. Kolmea yli kolme
vuorossa on ensimmäinen tupakkitauko
(voi ainakin hetken olla syömättä). Vartin
yli kolme syöminen (Yök!) jatkuu...
Suorastaan huvittavaa... (Vittu ei naurata
enää). No, naurattaa kuitenkin, ei vaan
tunnu kauheen kivalta... Risu alkaa
hakeutumaan sikiöasentoon. 15.22, Risu
soittaa häirikköpuhelun kiltikselle. 15.27
Wexperiment nro 2: Pehmistä höystettynä
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kyntöjuustolla ja jalapenopaloilla.
Ensivaikutelma pisteliäs, jopa suolainen.
Jälkimaku hyvin säilyvä ja tukeva.
Kokonaisuutena ei suositella
sydänvikaisille tai heikkohermoisille
(toim.huom. herkkävatsaisille). Puolen
aikoihin Toni tuo julki halunsa päästä
karuselliin ja pallomereen (näkyivät
ikkunasta).

15.39, tyypit yrittävät parhaansa mukaan
saada toiset nauramaan. Nauraminen kun
aiheuttaa tässä vaiheessa jo suoranaista
fyysistä kipua. Parin minuutin kuluttua
tunnelmaa latistaa rääkyvä kersa. Shish
kebab. Teemun epätoivoiset yritykset
saada röyhtäisy aikaiseksi huvittavat
muita. Noin seitsemäntoista minuuttia

myöhemmin Teemu onnistuu. Toni yrittää
epätoivon vimmalla syödä jäähtynyttä
pizzaa, ja jostain kumman syystä kaikki
haluavat tarjota toisille slaissin... Korttien
selkäpuoli alkaa rasvahumalaisen
porukan silmissä näyttämään pizzalta.
Seuraa päivän huono vitsi: Koska tässä
vaiheessa YLEnsyönti on tapahtunut, vittu
MTV3, Nelonen ja SubTV syödään kans
ku kerran ollaan alkuun päästy. Teemun
kadottua WC:hen viideksi minuutiksi muu
tiimimme huolestui ja löysikin
kouristelevan Teemun WC:n lattialta.
Ilmeisesti salamipizza oli käynyt
kimppuun. Tässä vaiheessa ruoka ei
enää maistu ja päätämme lopettaa
itsemme rääkkäämisen kolmen tunnin
nautiskelun jälkeen. Yllättäen kaikki
tuntevat itsenä kylläiseksi.

Tiimin nauttimat ruuat henkilöittäin, pizzamäärät slaisseja:
ixeW usiR inoT umeeT

imalas7 imalas5 ahilj-ukknik4 imalas21

sanana-ukknik6 sanana-ukknik1 anut-ukknik4 sanana-ukknik2

anut-uparaktak1 anut-uparaktak1 anut-uparaktak9 anut-ukknik1

ineish-sivsak2 anut-ukknik7

61:latot 41 71 51

iskäsil :

ailupisoklav
aotsuujötnyk

aonepalaj
ajuviisnukruk

issgniw1
ätsimhep2

ätsimhep2 ajuviisnukruk
ätsimhep2

aukkrukalous
ätsimhep2

Lisäksi kaikki nauttivat erinäisiä virvoitusjuomia oman makunsa mukaan keskimäärin
1.5l mieheen.

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että kyseisen ruokailutyylin harrastaminen on pahaa
oloa lukuun ottamatta varsin palkitsevaa... No, kanssasyöjien ilmeet kruunaavat kaiken
siinä vaiheessa kun pitäisi hakea vielä yksi slaissi.

Epäeroottista journalismia harrastivat Wexi, Risu, Teemu ja Toni
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WAPPUOHJELMA 2002

SUNNUNTAI 28.4.

-Vesibussi kulkee 13:00-00:00
Vesibussi on Wappuna kulkeva "sikavuoro", jossa musiikki soi ja tunnelma on
korkealla. Kyydin hinta on 2 euroa Torinrannasta takaisin Torinrantaan tuntemattomia
reittejä pitkin, ja bussin tuotot lahjoitetaan Unicefin Vesipäivän keräykseen.

13:00 Kirkkovenesoudut (Tuiran uimalassa / Prosessi)
Kirkkovenesouduissa soudetaan ylläriylläri - kirkkoveneillä 14+1 hengen joukkueissa.
Jokaiselta killalta osallistuu tapahtumaan yksi joukkue, OTiTin joukkueeseen voit
ilmoittautua killan ilmoitustaululla olevaan listaan.

14:00 Kyykkäkisat (Tuiran uimalassa / OAMK)

21:00 Jälkisoudut (Foxiassa / Prosessi)
Kirkkovenesoutujen jälkibileet.

21:00 Ööpisgaala (Hot Nightissä / Arkkarit)
Arkkareitten Wappulehden, Ööpisen, kunniaksi järjestettävä tilaisuus.

MAANANTAI 29.4. (Waatonaatto)

-Vesibussi kulkee 13:00-00:00

10:00 Tempaukset alkavat (Torirannassa)
Teekkarit kehittelevät kaikennäköistä pientä toimintaa herättäen yleistä hilpeyttä/
pahennusta.

13:30 Fuxikisa (Torirannassa / OTiT)
Jokaisesta teekkarikillasta osallistuu fuksikisaan 3 hengen joukkue, jossa molemmat
sukupuolet tulee olla edustettuna. Kisassa joukkue saa tehtäviä, joiden suoritukset
arvostellaan (tuomaristona toimii fuksijaos). Kisan lopputulos ratkaisee kiltojen välisen
uintijärjestyksen, elikkä voittajajoukkueen edustama kilta pääsee uimaan
ensimmäisenä. Kannattaa siis pärjätä fuksikisassa, niin säästyy Åströmin puistossa
värjöttelyltä. Joukkueseen haluavat voivat ilmoittautua osoitteeseen hanna@ee.oulu.fi

14:00 Köydenveto (Torirannassa/Kone)
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Konekillan järjestämä köydenvetokisa, johon OTiTilta osallistuu tänä vuonna yksi 10
hengen joukkue. Joukkueeseen kannattaa ehdottomasti osallistua, jos tuntee
olevansa vartalotyyppiä kaappi. Ilmoittautumislista löytyy killan ilmoitustaululta.

15:00 Olutviesti (Torirannassa/SIK)
Oluen läträystä ja päätöntä juoksemista perinteiseen teekkarityyliin.

21:00 Waantonaaton Bileet (Foxiassa/OTY)
Esiintymässä Boney N ja lämppärinä Anal 2

TIISTAI 30.4. (Waatto)

10:00 Tempaukset päättyvät
11:45 Tempauksien voittajien julistus (Rauhala)
11:50 TeekkariWapun julistus (Rauhala)
OTY:n puheenjohtaja julistaa TeekkariWapun ja Lakin käyttöoikeuden alkaneeksi.

12:00 Wappukulkue (Åströmin puisto)
Konekillan Ykän ja Mellakan (ne punaiset, vanhat autot) johdolla keskustan kiertävä
kulkue, rytmiä marssiin antavat Teekkaritorvet. Lähtö Åströmin puistosta, jonne myös
palataan uintia varten. Kiertua kiertää läpi Oulun keskustan vieraillen sekä muinaisten
että oletettavasti nykyisen RattoriLupin sijaintipaikoilla.

14:00 Fuxikaste (Åströmin puisto)
Kaikkien fuksien enemmän tai vähemmän innolla odottama hetki, jolloin fuksit
pulahtavat Åströmin puiston läpi kulkevaan jortaaniin liukumäkeä pitkin laskien. Uinnin
kiltojen välisen järjestyksen määrää fuksikisan sijoitukset, ja kiltojen sisäisen
uimajärjestyksen fuksipisteiden määrä. Kannattaa siis vielä kerätä mahdollisimman
paljon pisteitä, niin pääsee aikaisin uimaan eikä tarvitse palella jortaanin rannalla.
Uintivarustus on muuten vapaa, mutta kengät ovat ehdottoman pakolliset! Jos ei
tahdo sukeltaa jortaaniin ihan syntymäasussaan, suosittelen, että käy ostamassa
kirppikseltä/kierrätyskeskuksesta jonkun ruman ja kertakäyttöisen asusteen, jonka
voi vaikka tarvittaessa leikata päältään uinnin jälkeen. Myös uintikengät voi hankkia
kirppikseltä, jos kaapin pohjalta ei löydy tarkoitukseen sopivia popoja (kenkien oltavat
hyvin jalassa pysyvää mallia, ts. sandaalit tms. eivät käy). Mikäli fuksi ei muista kastella
myös hiuksiaan, tullaan häntä muistuttamaan raikuvin ‘PÄÄ’-huudoin.

21:00 Waaton bileet (Foxia, OTY & Hum. kilta)
Ankarat waaton bileet. Järjestäjänä OTY ja Humanistinenkilta. Foxia sportissa koko
illlan bändit Skyfix ja Souled On. Karaokepuolella DJ TT, DJULES ja DJ Jasupehmo.
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KESKIVIIKKO 1.5. (WAPPU!)

03:33:33 Ashemadunnelin laulujuhladh
Teekkarit kokoontuvat juna-aseman alikulkutunneliin laulamaan/örisemään
hittihakuisimpia teekkarilauluja. Jokavuotinen perinne, johon kannattaa osallistua,
jos vain siihen kykenee :)

04:00
OTiTlaiset kokoontuvat omalla porukalla Rauhalan eteen, jossa Lakit jaetaan
liikuttuneille fukseille kokardin, halauksen ja Fernet Brancan kera (sitä
'mielenkiintoisen' makuista alkoholilitkua). Kun Lakki on kädessä, kiinnitetään siihen
killan kokardi (kannattaa ottaa linkkari mukaan), annetaan vanhemman, vastakkaista
sukupuolta olevan tieteenharjoittajan korkata Lakki (katkaista lanka, jolla tupsu on
ommeltu lakin reunaan) ja tehdään siihen ensimmäinen solmu. Killan hallitus jakaa
eniten pisteitä keränneelle fuksille Superfuksi-kunniakirjan ja -haalarimerkin ja
valitsemalleen ansioituneelle fuksille Vuoden fuksi-kunniakirjan ja -haalarimerkin.
Kun kaikki ovat valmiita, siirrytään porukalla Rauhalan sisäpihalle odottelemaan
lakitusta.
HUOM! Lakkia ei vielä laiteta päähän!!!

05:00 Fuxien lakitus (Rauhala)
Hetki, jolloin uudet, uljaat teekkarit syntyvät. Kaikki uudet teekkarit laittavat Lakit
yhtäaikaa päähän, kun OTY:n puheenjohtaja antaa siihen luvan. Fuksit onnittelevat
toisiaan elämänsä suurimmasta saavutuksesta, pienryhmäohjaajat liikuttuvat
kyyneliin, olo on haikean onnellinen.

05:00 Sillis (Raksan salissa)
Väsyneille juhlijoille järjestetty aamupalatilaisuus. Tarjolla mm. leipää, silliä, mehua
(ja pilsneriä :) sekä muuta pikkupurtavaa. Mukava lämmittely ja -nukkumispaikka
ennen Shampanjamatineaa.

09:00 Shampanjamatinea (Linnansaaressa)
Shampanjan nautiskelua Teekkaritorvien tahdittamana yhdessä muiden juhlijoiden
kanssa. Laskeutuminen usean päivän ryyppyputkesta voi alkaa.

18:00 Fuxilakkien polttohautaus (Teekkaritalo)
Illalla Talolla järjestettävä tilaisuus, jossa polttohaudataan fuksilakit.
Ohjelmassa myös saunomista Wapun rypemisistä puhdistautumiseksi.

Kirjoitti Hanna “Tumppu” Hulkko, editoi ja lisäili Iso-K, taustakuva Anu Pramila
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Täytesivu
Tämä sivu on täytesivu. Täytesivulle on koottu täytemateriaalia. Joku voisi sanoa,
että Terminaalissa on vain ja ainoastaan täytesivuja. Hän olisi kovin oikeassa.

Urheilu-uutisia!
Rauhalan Ympärihiihdoissa tapahtui
jälleen kerran väistämätön, ja OTiT
saavutti huomion keskipisteen olemalla
kisojen ylivoimainen moraalinen voittaja.
Perinteisesti kisassa mitattiin aikaa, ja
tässä kiltalaistemme joukkuuet osoittivat
vahvuutensa. Extreme Drunksons 1 ja 2
saavuttivat hämmästyttävällä tarkkuudella
saman tuloksen: Tasan 3 tuntia eikä
sekunttiakaan enemmän! Lähin haastaja
jäi ajassa puolen tunnin päähän kahden
ja puolen tunnin tuloksellaan. Hyvä OTiT!

Killan oma poika, Antti “Risu” “Nenä”
Rissanen, otti hämmästyttävällä tavalla
voiton yliopiston talviurheilun
mestaruuskisoissa Ruåtsin Pyllingissä.
“Ripsa” saavutti voiton liki ylivoimaisesti
lumilautasarjassa ja täten entisestään
edistää kiltamme mainetta urheilevana,
liikkuvana ja terveenä joukkiona.

OTiT kunnostautui toden teolla O(ulun)
A(kateemisen) M(ölökky- ja)
K(yykkäseura)n järjestämissä Oulun
Mestaruus -kyykkäkisoissa. Ainoastaan
kisojen omituinen kiltakohtainen
karsintajärjestelmä esti OTiTia
miehittämästä kaikkia mitalisijoja.
Alkueristä jatkoon selviytyi kuitenkin OTiT
OAMK, jolla olikin helppo tehtävä pieksää
muiden kiltojen edustajat ja napata voitto.
Jälleen kerran: Loistavaa OTiT!

DD:n jatkotarinan osa nro 3:

Paska Vitsi:
Puudeli, dobermanni ja buldogi kiistelivät.
Puudeli väitti olevansa maailman kaunein,
dobermanni vahvin ja buldogi rumin. He
eivät päässeet asiasta selvyyteen joten he
päättivät mennä kysymään neuvoa itse
jumalalta. Kohta puudeli tuli
taivaanportista ja haukkui: Olen maailman
kaunein! Sitten tuli dobermanni ja
haukkui: Olen maailman vahvin!
Buldogilla kesti vähän kauemmin ja kohta
se tuli todella vihaisena ulos ja huusi:
KUKA HELVETTI ON MATTI-ESKO
HYTÖNEN??!!?

Paskempi vitsi:
Suomalaiset turistit meni englannissa
katsoon ManU:n matsia. Niitä rupes sit
äkkiä naurattaan kauheesti ja yks
englantilainen kysy siinä vieressä että
mikä naurattaa? Suomalaiset sano että
kun Irwin on jo kentällä niin tuleeko se Vexi
Salmi sitten millon vaihdosta peliin.

Paskin vitsi:
Mikä on digitaalipiirisuunnittelijan
suosikkiurheiluvaatemerkki?
 - asics

Tarina jatkuu (mahdollisesti) jo ensi
numerossa!
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1. Tartu oikealla kädelläsi
lakin lippaan. Aseta vasen
kätesi narun taakse (kuva
1).

2. Muljauta peukalosi lakin
napanuoran tälle puolelle
siten, että sinulla ei ole
suoraa näköyhteyttä
nuoraan peukalosi kohdalla.

3. Pyöräytä kättäsi kuvien 2 ja
3 mukaisesti.

4. Kun olet päässyt kuvan 3
mukaiseen tilanteeseen,
pujota lakin tupsu syntyneen
silmukan läpi.

5. Poista vasen kätesi
silmukasta ja kiristä narusta.

6. Voit vielä nysvätä solmu(j)a
parempaan kohtaan.

Terminaalin toimitus olettaa
teekkarin kuin teekkarin
osaavan tehdä vetosolmun.

Kuva 1 Kuva 2

Kuva 3 Kuva 4

Solmunteko-ohje fukseille
(ja hajamielisille teekkareille)

Jotta solmun tekeminen luonnistuisi helposti, tarjoaa Terminaali
perinteiseen tapaan ohjeet siihen kuinka se solmu siihen teekkarilakin

tupsuun oikein tehdäänkään. Fuksit, ja hajamieliset teekkari, olkaa hyvä.
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Seuraavassa numerossa
Seuraava Terminaali on Kesäterminaali! Juttuja voi lähetellä aina

heinäkuun puoleen väliin asti, ja lehden pitäisi ilmestyä joskus Heinä-
elokuun taitteessa.

Mukana ainakin:
KMP-raportti

Kissa-arvostelu
Provinssirock 2002

Tuska Open Air Metal Festival 2002
Paskoja vitsejä

DD:n jatkotarinaa(?)

Unix Lullaby
Hush little baby don't say a word

Mommy's gonna buy you a unix nerd.
If that unix nerd can't hack,

Mommy's gonna buy you a Graybar
rack.

If that Graybar rack gets full,
Mommy's gonna send it to /dev/null.

If /dev/null ain't read/write,
Mommy's gonna change-own it tonight.

If that change-own isn't done by root,
Mommy's gonna buy you an OS to boot.

If that OS  dumps core & crashes,
Mommy's gonna write a shell script that

hashes.
If that shell script is written in c,
Mommy's gonna kill that PID.

If that PID just won't die
Then mommy's gonna start to cry.

Even if she has a nervous breakdown,
You'll still be the sweetest little girl in

town.
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