Sperminaali
Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti, nro 2/2003

“Me olemme OTiT - miehet mustissa”
http://www.ee.oulu.fi/~terminal/

Sperminaali

Sisällys
Pääkirjoitus..........................................................................................2
PJ:n palsta............................................................................................3
Wapun 2003 Ohjelma............................................................................5
Haaveet Kaatuu....................................................................................8
Kiltahuoneella kuultua...............................................................................9
Mallasappro 2003 sadalla sanalla.............................................................10
KMP - Plan B.............................................................................................14
Vaihtoehtoisen opiskelun menetelmät, Osa I...........................................22
Uusia TV-formaatteja...............................................................................24
Worms Cup...............................................................................................27
Terminaalin linkkivinkki...........................................................................28
Titeenien Taistot – Lajit............................................................................29
"Bintang!" - Ulkomaanexculla..................................................................31
Excuhelmet............................................................................................37
Urheilu-uutisia.........................................................................................38
Oulu Kuolee - Osa III................................................................................40
Kuukauden Lammas.................................................................................42
Solmunteko-ohje fukseille.......................................................................43

Pääkirjoitus
Wappu tulee! Kaikkihan tämän toki tietävät, mutta silti se on erikoista ja
jännittävää. Jännittävää se on ainakin minulle ja muille fukseille, jotka
joudumme pulahtamaan kylmään ja likaiseen veteen ennen kuin saamme painaa
uuden hienon tupsulakkimme päähämme. Sitä hetkeä olen minäkin jo kauan
odottanut, ja on vaikea uskoa että se on nyt näin lähellä. Mutta muistakaahan
toki pitää järki päässä juhlimisessa ettei tapahdu vahinkoja joita kadutte vielä
monen vuoden päästä. Vaan hauskaa Wappua kaikille!
Juissi
Terminaali
Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988. 4--6 numeroa vuodessa.
16. vuosikerta, n:o 2
Julkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry, Oulu
Osoite: OULUN TIETOTEEKKARIT RY
Terminaalin toimitus
PL 4500
90014 OULUN YLIOPISTO
Sähköposti: terminal@ee.oulu.fi

Päätoimittaja:
Toimittajat:
Kannen kuva:
Kotisivu:

Juha Tiensyrjä
Jouni Knuutinen
Taneli Rautio
Toni Frogell
http://www.ee.oulu.fi/~terminal/

Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n tai
päätoimittajan tai kenenkään muunkaan kantaa.
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PJ:n palsta
Lukukausi alkaa olla lopuillaan.
Useimmista kursseista luennot ja
laskuharjoitukset ovat jo päättyneet.
Enää pitäisi hoitaa pois alta Wappu ja
pari tenttiä ja sitten onkin kesäloman
aika. Oikeaan lomaan tosin harvalla
opiskelijalla taitaa olla varaa: monet
tekevät töitä koko kesän, ja loput
joutuvat opiskelemaan kesänkin, jotta
saisivat rahaa elämiseen.

Voiton taistoissa vei Digitin ja DaTen
yhdistetty joukkue, joten ensi keväänä
Titeenien Taistot järjestetään siis
Turussa.
Tänä
keväänä
perinteinen
Kotimaanpitkä ei toteutunut. Kiltojen
excursiovastaavat tekivät suuren työn
matkan järjestämisessä, joten on
harmillista, että lähtijöitä ei ollut
riittävästi. Ainakaan minulle ei ole
selvää, mistä passiivisuus johtuu - eikö
ajankohta sopinut, oliko hinta liian
korkea vai eivätkö excursiot ylipäänsä
kiinnosta?

Myös kiltatoiminta hiljenee kesäksi.
Kevään aikana epäilemättä isoin urakka
killallamme oli Titeenien Taistojen
järjestäminen. Ne pidettiin Oulussa 5.4.
ja vieraita oli yhteensä noin 130
Otaniemestä,
Tampereelta,
Lappeenrannasta ja Turusta. Ainakin
vierailta saadun palautten perusteella
järjestelyt menivät kohtuullisen hyvin.

Kotimaanpitkä ei ole ainoa killan
tapahtuma, jota vaivaa osallistujapula.
Pääsiäisen
alla
kilta
järjesti
fuksiseminaarin, johon oli varattu 60
paikkaa
ensimm ä i s e n
vuoden
opiskelijoille. Niistä vain noin puolet tuli
täyteen. Toisaalta jotkut muut
tapahtumat, kuten proffasitsit, ovat
hyvin suosittuja. Hallituksessa
kaipaisimmekin enemmän palautetta
kiltalaisilta: millaista toimintaa killan
tulisi jäsenilleen järjestää?
Tässä vaiheessa kevättä alkaa
kiltatoiminnassa olla aika suunnitella
tulevaa syksyä. Ensi syksynähän
järjestetään killan 15-vuotisjuhlat.
Vuosijuhlien valmistelut ovat jo kovassa
vauhdissa, ja niiden päivämääräksi on
päätetty
18.10.
Toivon,
että
mahdollisimman moni kiltalainen
pääsee mukaan juhlimaan Oulun
Tietoteekkareiden 15-vuotista taivalta!
Iloista Wappua kaikille kiltalaisille!
Timo

Kesä tuli tänä vuonna yllättävän nopeasti.
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Hallinnon rutiineista hoitoprosessien ohjaukseen ja hallintaan

Tietotekniikan rooli terveydenhuollossa nostettava
uudelle tasolle
Terveydenhuollon palvelujen kysynnän jatkuva kasvu ja hoitomenetelmien kehitys on johtanut kysynnän ja tarjolla olevien resurssien väliseen ristiriitaan. TietoEnator on jo 60-luvulta lähtien panostanut terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiseen ja yhtiössä uskotaan
vahvasti tietotekniikan olevan yksi avaintekijöistä terveydenhuollon ongelmien ratkaisemisessa.
Uutta ajattelua edustavan tietotekniikan tehokkaammalla hyödyntämisellä on
paljon voitettavissa. Kokemusten mukaan tietotekniikka auttaa hoitohenkilöstöä
saamaan enemmän aikaa potilaille, toimivamman työympäristön, hoitoketjut
sujuvimmiksi ja tehokkaimmiksi ja mikä tärkeintä, se auttaa myös hoidon laadun kohottamisessa.
- Terveydenhuollon ja erityisesti sairaaloiden tietotekniikka on tulossa historiansa suurimpaan rakennemuutokseen. Samalla kun suurin osa vanhentuneista
järjestelmistä uusitaan lähivuosina, muuttuu myös koko IT-palvelujen tuotantojärjestelmä. Uskon, että meillä on kaikki edellytykset olla luomassa kansainvälisestikin kilpailukykyistä terveydenhuollon IT-teollisuutta, kertoo TietoEnatorin
terveydenhuollon liiketoiminnasta vastaava johtaja Juhani Kaisanlahti.
TietoEnator on kehittänyt Suomessa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen tueksi laajan Effica-kokonaisuuden. Terveydenhuollolle se
tarjoaa potilashallinnon, sähköisen sairauskertomuksen, lähetteiden käsittelyn,
laboratoriotoiminnan, laitos- ja kotihoidon, röntgenin, hammashuollon,
leikkaussalitoiminnan, työterveyshuollon, laskutuksen sekä vastaanottotoiminnan
vaatimat sovellukset.
Hammashuollon sovelluksemme on kilpailukykyinen myös kansainvälisesti. Se
on saanut Ruotsissa erittäin hyvän vastaanoton ja lisäksi sitä viedään myös
USA:han, kertoo TietoEnatorin terveydenhuollon Suomen maajohtaja Hannu
Puuronen. – Olemme myös ensimmäisenä maailmassa integroineet koko perusterveydenhuollon kattavan puheentunnistuksen potilashallintoon, mikä on merkittävä läpimurto suomalaisen puheentunnistuksen hyödyntämisessä, Puuronen
jatkaa.
TietoEnator on Pohjoismaiden johtava terveydenhuollon tietotekniikan toimittaja. Konsernissa työskentelee Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa yli 350
tietotekniikan ammattilaista terveydenhuollon tehtävissä. Suomessa näistä pääosa toimii Oulussa.
info.terveystoimi@tietoenator.com, www.tietoenator.fi/healthcare
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Wapun 2003 Ohjelma
Tässäpä teille Wapun ohjelma noin suunnilleen. Muutokset ovat mahdollisia vielä hyvin
lähellä Wappua, joten olkaahan tarkkana muutosten varalta.

Sunnuntai 27.4
13:00-00:00 Wesibussi kiertää
Wesibussi on Wappuna kulkeva bilebussi, jonka kyydissä kulkeminen maksaa n.
2 euroa.
12:00 Kirkkovenesoudut (Prosessi) ja Wappukyykkä (OAMK) Tuiran uimarannalla
Killat kilpailevat soutamalla kirkkoveneillä 14+1 hengen joukkuein. Mikäli olet
kiinnostunut soutamaan OTiT:n joukkueessa, ilmoita asiasta urheiluvastaava Janne
Tuoviselle (jtuovi@ee.oulu.fi) heti.
21:00 Jälkisoudut Foxiassa (Prosessi)
Kirkkovenesoutujen jälkibileet.

Maanantai 28.4
13:00-00:00 Wesibussi kiertää, osaksi Kotikaupungin lyhyttä excursiota
päivällä Kotikaupungin lyhyt excursio, eli lähiökuppila-excu (OTiT)
Kotikaupungin lyhyellä käydään erinäisissä lähiökuppiloissa katsomassa paikkojen
meininkiä.
illalla Ööpisgaala Loopissa (Arkkarit)
Arkkareitten Wappulehteä Ööpistä juhlistava tilaisuus.

Tiistai 29.4 (Waatonaatto)
13:00-00:00 Wesibussi kiertää
10:00 eteenpäin Tempaukset Torinrannassa
Teekkarit kehittelevät kaikenlaisia pikku tempauksia, jotka herättävät yleistä
hilpeyttä/pahennusta
12:00 Fuxikisa (Prosessi) Torinrannassa
Fuksikisaan osallistuu jokaisesta killasta yksi 3-henkinen joukkue, jossa on
molempien sukupuolten edustajia. Joukkueille annetaan tehtäviä, joiden suoritus
arvostellaan ja kisan lopputulos määrää kiltojen uimisjärjestyksen.
14:00 Köydenveto (Kone) Torinrannassa
Konekillan järjestämä köydenvetokisa, johon OTiT taas perinteisesti osallistuu
yhdellä 10 hengen joukkueella.
15:00 15 Olutviesti (SIK)
Oluen läträystä ja päätöntä juoksemista perinteiseen teekkarityyliin.
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illalla Waatonaaton Wiralliset bileet Foxiassa,liput 6/7
Esiintymässä Bonnie N

Keskiviikko 30.4 (Waatto)
11:45 Tempauksen voittajan julistaminen Rauhalassa
11:50 TeekkariWapun julistus Rauhalassa
OTY:n puheenjohtaja julistaa TeekkariWapun ja Lakin käyttöoikeuden alkaneeksi.
12:00 Franzenin patsaan lakitus, Wappukulkue
14:00 Fuxikaste Rauhalassa (Åströmin puistossa)
Kaikkien fuksien kauhulla odottama hetki, jolloin fuksien tulee pulahtaa hyiseen
veteen liukumäkeä pitkin laskien. Uintiasu on vapaa, mutta kengät täytyy olla
jalassa uimisen aikana, sillä jorpakon pohjassa on hyvin paljon lasinsiruja ja
muuta roinaa. Kannattaa muistaa kastella myös pää.
illalla Waaton Wiralliset bileet Foxiassa, liput 8/10
Waaton parhaat bileet.

Torstai 1.5 (Wappu)
03:33.33 Ashematunnelin Örinät asematunnelissa
Teekkarit kokoontuvat asematunneliin lauleskelemaan teekkarilauluja.
04:00 Fuxien lakitus alkaa
Fuksien lakitus alkaa Rauhalan edessä. Linkkuveitsi on käytännöllinen lakkikokardin
kiinnityksessä. Killan hallitus jakaa ansioituneille fukseille kunniakirjoja ja
haalarimerkkejä. HUOM! Lakkia ei saa vielä laittaa päähän!
05:00 Phukseja kuolee, Teekkareita syntyy
Hetki, jolloin kaikki uudet teekkarit laittavat lakit yhtäaikaa päähän. Fukseista
tulee tällöin Teekkareita.
05:00 Sillis Raksan salissa
Aamupalaa Raksan salissa, tajolla leipää, silliä, mehua ja muuta pientä purtavaa.
päivällä Shampanjamatinea
Shampanjan nautiskelua Teekkaritorvien tahdittamana yhdessä muiden juhlijoiden
kanssa. Laskeutuminen usean päivän ryyppyputkesta voi alkaa.
18:00 Fuxilakkien polttohautaus Teekkaritalolla
Fuksilakit polttohaudataan Teekkaritalon pihalla, jolloinka niitä ei tarvi enää sietää
silmissä. Luvassa myös saunomista Wapun rypemisistä puhdistautumiseksi.
Juissi, männävuoden Sperminaalin Wappuohjelmaa soveltaen
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Haaveet Kaatuu
Oulun
mestarit
maailmanmestareille

hävisivät

vain

Vihollisjoukkue Indecs2 otti siis
nekkuun lukemin 50-80.

Lähtö oli excuksi poikkeuksellisen
myöhäinen eli aamuyhdeksältä. Matka
sujui
sen
kummemmitta
kommelluksitta.
Tampereella
ensimmäinen kohde oli Plenware.
Tarjolla oli kaninruokaa ja jotain
j u u s t o m ö s s ö ä . A i n o a a l ko h o l i t o n
vaihtoehto oli tuttuun tapaan
vesijohtovesi. Kaljojen loputtua oli
edessä majoittautuminen "hotelli"
Torniin Teekkarisaunaa vastapäätä
Herwoodissa. Autenttiset intin
kerrossängyt jaettiin periaatteella hitaat
nukkuu lattialla. Ilmoittautumisen ja
kauppareissun jälkeen ilta meni
k ä m p i l l ä
koomatessa.
Nukkumaan
pantiin hyvissä
a j o i n
ensimmäisen
pelin alkaessa jo
yhdeksältä.

Seuraava peli alkoi kello 10:10, jota
e n n e n kerkes i käydä kämpillä
lämmittelemässä tai seuraamassa
muiden
oululaisten
pelejä.
Vastuksemme oli naisjoukkue team
turo. Tytöt olivat ilmoittautuneet
yleiseen sarjaan, koska heillä ei omien
sanojensa mukaan olisi ollut vastusta
naisten sarjassa. Meiltä tyttäret saivat
kylmää kyytiä tuloksella 46-101.
Ensimmäisen erän tulos oli taas
heikohko 32 pelin parantuessa toisessa
erässä lukemiin 14. Viimeinen ja
alkusarjan voiton ratkaiseva peli myös
kaksi peliä voittaneita Kyykkä nelosia
vastaan alko i
1 1 : 2 0 .
Ensimmäisen
erän voitimme
18-30,
joten
v a i k k a
hävisimmekin
toisen erän 3329, jatkopaikka
oli meidän.

Seuraavana
a a m u n a
h e r ä t t i i n
k i r p e ä ä n
pakkaseen.
Meille oli arvottu
kenttä 37, joka
oli
parin
m i n u u t i n
kävelymatkan
p ä ä s s ä .
Ensimmäisessä
erässä
oli
huomattavissa alkukankeutta, olivathan
joukkueen etelän leirille osallistuneet
viimeksi kyykänneet kuukausi
aikaisemmin hiekkarannalla oluttölkeillä
ja limsapulloilla. Erän tulos oli 34-40
meille. Toinen erä oli jo huomattavasti
parempi
erätuloksella
16-40.

Tästä eteenpäin
pelit
käytiin
pudotuspeleinä.
Toisen kierroksen
pelit alkoivat
vasta 13:30, jota
ennen kävimme
ravitsevalla
hernekeittoaterialla. Jatkoimme pelejä samalla
kentällä, vastustajaksi tuli Penthouse
new generation. Ensimmäisessä erässä
teimme päivän parhaan erätuloksen:
10, Png sai 35. Toisen erän tulos 16-35
takasi meille yhteistuloksen 26, joka oli
toisen
kierroksen
tuloksista
seitsemänneksi paras.
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Aamulla heräsimme
taas liian aikaisin ja
fuxien
siivottua
majapaikan pääsimme
kotimatkalle.
Mika Pohjanen

Kolmas kierros alkoi 14:15 ja
vastustajaksemme saimme lappeen
Rantalaisen FinnHitsin. Ensimmäiset
tuhon merkit olivat ilmassa jo heidän
tuodessaan mukanaan omat karttunsa.
Ensimmäiset heitot olivat murhaavan
tarkkoja ja sama tahti jatkui erän
loppuun asti. Oma pelimme taantui
edellisestä pelistä ja hävisimme selkein
numeroin 24-3. Toinen erä sujui
samoissa merkeissä tuloksella 26-4.
Näin ollen lopputulokseksi tuli
rökäletappio numeroin 50-7. Vaikka
pelimme loppuivatkin tähän, ei tappio
tuleville maailmanmestareille ei
harmittanut.

Kiltahuoneella
kuultua
“Olispa sellainen kone, joka hellästi
läpsis perseelle.”
-- McHaka
“Mullon munat suussa.”
-- wr
“Meikällä on penis, älä hinkkaa.”
-- Tumppu
“Ravista perseestä niin se pysyy
pystyssä.”
-- McHaka Kätkijän avecista
Teekkarisemmassa

Omien peliemme loputtua siirryimme
katsomaan OTiTin ykkösjoukkueen
neljännen kierroksen peliä. Koska tämä
ottelu ja finaalin kulku on jo selvitetty
Kätkijän Teksun-jutussa, jätän ne
toistamatta tässä. Finaalipelissä
haljenneen kyykän otimme Haskisen
kanssa talteen ja haimme molemmat
omiin puoliskoihimme tuoreiden
maailmanmestareiden nimikirjoitukset.
Illalla majoitukseemme tuli bilettämään
joitain
otaniemeläisiä,
joita
laistaaksemme
lähdimme
baarikierrokselle keskustaan.
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Mallasappro 2003 sadalla
sanalla
Jokavuotinen Mallasappro järjestettiin tänä vuonna 11.3. Tämä tarina summaa OTiTin
infoverkostosiiven kolmetuntisen session approbaturia suorittaessa. Joukkueen muodostivat
nimimerkit Itsevaltiaiden hahmosuunnittelija (IVHS) sekä Beacon.

Loop kello 20.11. Tuopit tyhjäksi. Seuraavana Milou, jossa todella nopea visiitti.
Ollaan edellä aikataulusta. Linnan krouvissa tuleekin sitten stoppi. Jonoa riittää
ja palvelua ei kuulu. IVHS hoputtaa, kun sen ei tarvi juoda mitään nyt. St. Michaels
seuraavaksi. Jonotusta, tuopin tyhjennystä. Letkun puistosta lihapiirakka matkaan
ja kohti Graalia. Paska mesta. Puoliväli ohi, ei ole enää hauskaa. Panimolle,
jossa myös kusitauko. Aikataulussa ollaan juuri ja juuri. Sitten Leskiselle. Hirveää
jonotusta ja yllättävää kyllä, kusitauon paikka taas kerran. Korhosella ahdistaa.
Aika rientää, palvelu ei. Juoma menee alas vain väkisin. Viimeinen tuoppi on
taistelua. Jonottamaan Hotin eteen. Prosessin tyttö leimaa suorituksia jo jonossa,
onneksi.
Beacon
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Tälle sivulle piti laittaa Kotimaanpitkä -raportti, mutta juuri sinun takiasi
(ja kaikkien SIKkiläisten takia) kyseinen excu peruttiin. Tästä tyhjästä
sivusta saat siis syyttää vain itseäsi.
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KMP - Plan B
eellä 140 km/h ja kärkyttiin ohi :) Se
tosin käänty :(
12.56 Mittari: 164 km
13.20 Kalija oli sisältä ihan viiliä (ja
piimää)
13.41
Risu: Oli kyllä mun hiukset
viime vuoden GooMin jälkeen aivan
kauhiat!
Rokeli: Kallio?
Lasse: Nyt pittää Rokelille ostaa
uuet patterit kuulolaitteeseen, kun
kuulee jo nuin väärin. (Lasse tarvii
uudet patterit silmä(aurinko)laseihin;
luki että Paskala, vaikka oli Pakala!)
13.46 Nyt nuo ketjupolttajat vettää
jo toiset tupakit! -Rokeli
13.52
Pysäkki - Viitasaaren shelli.
"Argh! Nyt nuo vetää jo nuuskaa!" Rokeli
14.00 Rokeli: Pahus kun näyttää siltä,
että ei alkueriin päästä Tampereelle.
Lasse: Noh, eiköhän se Wexi pistä
meiät sitte suoraan semifinaaliin.
Rokeli: Mutta sehän antais kuvan, että
e oululaiset ollaan ylimielisiä.
Lasse: No, mutta niihän me ollaan! :))
14.12 Rokeli: Otammeko yhdet oluet?
14.25
Saimme päähämme kutsua
mukaan yhden toverin. Heti tärppäsi,
ja toveri Eero liittyisi mukaamme
Jyväskylästä.
14.35 Laura tekee orgasmeja, ja saa
myös :)
14.49 Ekin hakuohjeet:
- Ensin keskussairaala
- Seinäjoki-Pori opasteet
- Vasen-keskussairaala-keskusesopasteet
- Eteenpäin Seinäjoki -> Pori
- Teboil-vasemmalle (alamäki)
14.56
Rokeli - ujo pippeli, kirmaa
metsään kuin hirvi.
15.09
Risu paljasti että on kerran
kussu housuun, mutta nyt kieltää
kaiken! :))
15.30 Porukka kusella.

Kuten kaikki varmaan tiedämme, KMP ei
valitettavasti toteutunut tälle keväälle
monivuotisia tapoja rikkoen. Asia on
surullinen, mutta onneksi oli olemassa Plan
B!

Tämä on meidän Excupäiväkirjamme:
Reissaajat: Lasse, Luru, Risu, Rokeli.
Mukaan matkalla kidnapattiin Eki ja
Wexi.

Tiistai 8.4.
10.36 Lähtö lipastolta
10.49 Lassen kämpillä
11.04 Rokeli: Tämähän on Tuira...
Risu: Olemme siirtyneet etelään
jo neljä kilometriä.
11.05
Risu: Vittu me päästä ees
tännää sinne Tampereelle. Kello on jo
11!
11.07 Luru kyllästy meiän seuraan ja
hyppäs keskustasa jo pois. No, ei
vaiskaan vaan kävi hyvästelemässä
äiteen. Ilmeisesti niin pitää tehdä aina
kun lähtee päivää pitemmälle reissulle.
1 1 . 1 5 L u r u : M a h t u u ko s i n n e
takaikkunalle?
Rokeli: No, jos välttämättä haluat.
Mikä vika etupenkisä on?
11.20
Ouluntulli. TEEKKARIT!
LAKKI...PÄÄHÄN! <tshhh>
11.25
Rokeli: Mitä ihimettä tuo
Transu-Otila hiastellee? (TransUotilan
rekka)
11.54
Minigrip-grilli, siis grilli
kirjoitettu samalla fontilla kuin minigrippussit. Kiinnostavaa, eikö totta.
12.09 "Jos et kohta lähe nii lässähtää!"
-Luru
TiTeTa:n
juomapelissä
onaniemeläiselle.
12.12 Pulkkila - Alko
Rokeli: Oli muuten kuiva paikka,
en löytäny mitään mitä halusin.
12.46 Lasse: Siinä meni meiän maski!
(Businessman volvolle pyöritti
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Mummo ikkunassa: MULLA ON
KAMERA!
Rokeli: MUTTA ONKO ZOOMIA?
Lasse: ELÄHÄN RIKO LASIA! Voijaan
me tietenkin teillekin tulla kuselle.
15.36
"Rokeli, viittikkö tehä mulle
orgasmin? ...siis paukun!" -Luru
16.01 Saakoski! Saalahti! Mutta entäs
Oulu? (Risu ei tajunnu vitsiä :)
16.05
Lurua kusettaa ko l m e n
orgasmin jälkeen.
16.07 Kaks ulostuloa, ja yks sisään.
16.20
Pysähdys - Jämsän Esso.
Mittari: 435km
16.25 Luru: Viittikkö Toni tehä mulle
taas orgasmin?
Rokeli: Tottahan toki.
16.45
Risu: Sinä, Luru, oot täsä
vaiheesa niin humalassa, että en viitti
neuvoa sua (Talking about Tuppi)
Luru: Enkä oo!
16.54 Rokeli: Kyllä ne on saanu nuo
katajat kasvamaan aika pystyyn...
"...Nii-i" -Eero
16.55
Yleistä keskustelua ujoista
pippeleistä -Eero
17.03
Luru: Enkä oo niin päissään
ettenkö osais lukea
17.05 Luru: Oikeesti, kello on niinku
5 yli 5, ja tuntuu että kello olis jo
kymmenen. Risu ei oo mukava, mää en
enää leiki sen kanssa.
17.10 "Kaikki 80-luvulla syntyneet on
teinejä!" -Risu
Risun tupsua kun haroo niin kiinni
jää!
17.11 "Se ei ole muutaku elämää että
tulee orgasmista känniin!" -Rokeli
Eki: Liian monesta orgasmista voi
tulla krapula
17.16 Eki: Ompas sihteerillä kaunis
tukka!
17.18
Rokeli: Kuinka suuri pidätys
Risulla on?
"Eikö pitäis olla yleiskuntoa?"
Lasse: Etitään sitä motivaatiota!
Risu: Meillä on ongelmia. Ollaan
kärtaona(?)

Risu: Aaaah!
Luru: Pojat on pissillä :)
17.23 Kilometrit 515km
Lasse: Viinahammasta kolottaa
niin, että näköä haittaa.
Rokeli: Kunhan tiellä pysyt.
17.28 Syvä hiljaisuus.
Lasse: Ootteko te henkissä?
Mittari: 523km
17.42 Kaikki muu seisoo paitsi kyrpä!
-Lasse tuumas Tampereella
Risu: Kaikki muu on päin vittua
paitsi kyrpä!
17.43 Tampereelle menossa, kohta
Hervannasa.
17.53 Rokeli pääsi pienen odottelun
jälkeen helpottamaan oloa. Takaisin
tullessa pelkkää hynyä koko mies.
17.55 Stana ttu TTY:llä
19.19 TuppiCupin alkuerät pelattiin,
kohta lähtään saunalle jatkamaan.
20.10
Luru: Nämä ranskalaiset on
ihan mössääntyny.
Risu: Mahaahas mössääntyy.
Eki: Nämä maistuu ihan vehkeeltä
Lasse: Ootko nä jo sitäkin maistanu?
Wexi: Ai saatana toi Risu löi mua
ovella polveen!
20.12 20. itseasiassa 14, vasen, oikea,
tiukkenee, poliisikoulu, joo.
20.20
Lähdettiin Wexi mukana
suunnistamaan
tuppikupin
jatkopaikalle.
Wexi: Kaikki, joilla on viis jalakaa
on varmoja.
21-24 Pelattiin muuten Lassen kanssa
ihan kiitettävästi :) Finaaliin asti... Sorry
vaan, ei voittoa, vastustajat oli
kuitenkin pohojolan poikia Torniosta,
niin toinen sija kelpaa. Osas muuten
neki pelata. Risulla ja Lurulla ei menny
yhtä hyvin. Niillä oli tyhjä arpa. -Rokeli
??.??
Houston we have a problem.
Connection Lost... -Risu

Keskiviikko 9.4.
01.20 Uni tuli Wexin kämpillä
05.00
Ylös! Ulos! Komppaniassa
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heeräääätyyyys! Hei, hei, tännehe päin!
05.35 Mittari: 592 km
06.02
Pirkanhovi sponssas meille
Kalun.
06.25
"Puristin terhakkaasti hänen
pakarakumpujaan...." -Eki lukee Kalua.
06.26 Laura alkaa innostua
0 6 . 3 1 Risu lukee naisarmeijapornotarinaa
06.41 Miksi KRHK:ssa ei ollu naisia?!
Minä vaan kysyn, prkl. -Eki
06.43 Mittari: 671 km
06.52 Nyt ne jakaa jo tarinoiden eri
henkilöille omat lukijat, argh! -Rokeli
07.00 Mittari: 700 km, hohoo.
Risu nauraa irstaasti! Mitähän se
nyt löysi? -Rokeli
07.05
DP - Tosi kaverin tuntee
välilihan läpi! -Miehet takapenkillä
07.07 Rokeli höpöttää jotain suosta...
(Kyselin englannin kielioppia, Rokelin huom.)
07.08 Luru haluaa väliin (Female intervention)
Laura huokaa aistikkaasti päätään
kääntäen: "Onpa rattoisa reissu"
07.27
Tu n keudumme sykkien
Helsinkiin
ja
saavutettuamme
päätepisteen Oulun kerma purkautuu
ryöpyten ulos leviten ympäri Bterminaalia -Risu
07.31
Laura tuijottaa herkeämättä
silmät kiiluen ikkunaan asentamaamme
"pillukalvoa" (Pilasimme/pelastimme
varmasti muutaman ohikulkijan päivän
ajamalla Helsingin läpi "pillukalvo"
ikkunassa.
07.44
VOI VITTU! Lurun orgasmit
unohtu Wexin jääkaappiin!
07.50 NNKY, ruotsiksi KFUK!
08.40
Saatiin liput, kaikki pääsivät
passintakastuksen läpi, Jei!
(Minkä virheen he tekivätkään...?
-Rokeli)
08.50
Onnistuttiin eksyttämään
Kätkijä & kumpp. ja löydettiin mitä
mainioin piilo, jota hyödynsimme koko
matkan.

1. Excutarina
Laivalla LETKEÄSTI
Oli
HERMEETTINEN
aamu
INNOSTUNUTTA vuotta 2003 kun
EKSTAATTINEN Excu nimeltään KMP
Plan-B lähti kohti KARVAS TA
Tamperetta, jossa oli tarkoituksena
pelata MÄRKÄ Tuppicup, jonka
SAIVA RTELEVA Wexi oli meille
SADISTISESTI järjestänyt. Se meni
LIMAISESTI. Lasse ja Rokeli sijoittu
HULLUSTI toiseksi ja sai lunastettua ja
pidettyä OTiT:n FRIGIDIN maineen.
Yövyttyämme
yön
We x i n
KIIHOTTAVASSA asunnossa, lähdimme
jatkamaan matkaa Kain PÄÄLLEE JAKULOIDULLA Campryllä kohti
HIKISTÄ Helsinkiä, jonne matka meni
KUIVALIHAISESTI vaikka HINTAHTAVA
olikin. Jätkien alettua lukea NOPEAA
Kalu-pornolehteä AALTOILEVA Luru
alkoi makaamaan KIIMAISESTI heidän
sylissä takapenkillä. Helsingin
HALUTTAVA
liikenne
todettiin
SARVEIKKAAKSI ja satamassa ollut
MIEHEKÄS
lippuautomaatti
KUTISTUNEEKSI. AISTILLISESS A
terminaalissa homma IMI, mutta
pääsimme laivaan. Siellä NUOLTU
Taxfree ei myönyt meille sitä LIUKASTA
24-pakkia että BANAANIMAINEN
teekkarilauma olisi saanut NILJAKKAAN
viina-annoksen. Mutta siis matka jatkuu
kohti HUORAHTAVAA Tallinnaa.
Tarinan pohja by Lasse.
11.00 Risun palleja raavittaa. Reissun
tunnus-biisi Jopen kaljalaulu.
11.12 Lasse & Eki olettavat Taxfreen
olevan tuolla...
"Assumption is the mother of all
fuckups!" S.N.A.F.U.
11.25 Lasse: Joo, mä luin sen intissä
pornolehdestä.
Risu: Mitäh! Äijä on varsin
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erilainen nuori.
.
Risu: Morimoto kävi vetämässä
intissä kuivauskaapin päällä käteen.
.
Risu: 5 kertaa, 6 kertaa. Hei, mä
vedän käteen par'aikaa.
(Kommentti
on
irroitettu
asianyhteydestään :) -Risun huom.)
.
Wexi oli painanu Avecciaan RUKkurssijuhlassa radiolaatikon päällä.
Risu: Tässä on yksinäisen ihmisen
lemmenlihas. (Risu näyttää kättänsä.)
11.34 Risu: Vittu me ollaan sairaita!
:)
11.40
Risu: Imasin Tepolta.
(ämpeekolmosen -Risun huom.)
11.43 Lammas-Risu vitsi
12.25 Risu: Vittu tästä ei tuu mitään
(Repeää)
12.48 Pistimet tanassa -Wexi

holviravintolaan. Paikka on kuulemma
entinen raativankila. Saatiin ilmaiset
alkusnapsit :)
16.15 Safkat saapuu...
16.50
Ruuat on syöty ja jokaisella
tuntuu adjektiivit loppuvan kesken
annosten
ke h u m i s e s s a .
P ö ydässämme on muuten Viron
a l ko h o l i l a i n s ä ä d ä n n ö n
mukaan
alaikäinen. Luru ei siis olisi saanut
nauttia kirkasta. (Joita tässä vaiheessa
oli jo kaksi snapsia takana.)
Salaperäinen oppaamme kävi itse asiaa
kyselemässä, ja rehellisen vastauksen
kuullessaan käski olla vain hiljaa :)
17.05
Risu heittää ihan hirveetä
legendaa joistain paukuista ja olivat
kuulemma ihan sekasin ja nyt juttu
siirty muille.
17.17 Luru näyttää ainoalta jolla ei
parta kasva.
17.20 Lassella ei oo kenttiä, sillä on
Darudea (Risu ei tajunnut tätäkään :)
17.22 Reminder.jpg
Villejä, suorastaan eeppisiä
tarinoita kavereista, jotka eivät osaa
ajaa moottorikäyttöisiä kulkuneuvoja.
17.35 Mittari: No, ei näe ;/
17.36 Yhdet vielä ja sitten lasku. NOT!
Tequila maksaa nykyään 'ihan'
sikahintoja euron myötä! Lurulla ratkes
nenukki.
17.37 Meniköhän tää laskun myötä
ihan överiksi? Hui!
18.04 Wexi: En oo kännissä...
Rokeli: ...Vaan sammunu!
Wexi: Juuri näin.
19.00 Rakas oppaamme opasti meidät
suht. halpaan alkomahoolipaikkaan ja
sieltä Peppersackiin. Siellä on
kuulemma miekkataisteluesity s .
Oppaallamme on kuulemma neljä ja
puoli kissaa...
19.04 Tähän piti kirjata jotain ylös,
mutta asiaa tiedusteltaessa ei löydetty
enää jutun punaista lankaa... -Rokeli
Sangen nätti tarjoilijatyttö. Harmi
et virolainen. Mun makuun -Eki

(Uiddu, kännissä koko popula)
REMINDER.JPG
13.37
Olemme tehneet Tallinnan
maihinnousun menestyksekkäästi. Ei
kuolleita, vielä... -Risu
13.40
Syömään tahtovat ihmiset
kaikki. -Risu
13.45
Taksokuski tilataksilla
potenssiin kaks lupautui kuskiksi.
13.53
Tallinnassa tuulee kuin
venäläisissä elokuvissa.
13.54 Luru: Mä oon niin allerginen,
et mä heti tuun kaikesta.
Nämä ääliöt heti kirjottaa perässä.
-Luru
Nimenomaa -Eki
14.00
Wexi aikoo ottaa
klitoriskiihotuslävistyksen Lurun
klitorikseen.
14-15
Paikallinen taksokuski kusi
meitä linssiin, vei meidät ostarille
kristiinaan. No, kierreltiin aikamme ja
soitettiin takso hakemaan meidät pois.
Kuski toi meidät vanhan kaupungin
keskustaan.
15.30
Paikallinen kaupunkiopas
eksytti meidät todella hienoon
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19.15
Wexi: Lighttikokis syö sen
hampurilaisen kalorit!
Wexi: Siis, jos se on laittia, se on
pahaa!
Siis, laittikokishan ei ole pahaa,
se on mautonta. -Risu
19.26
Lasse tulee vessasta ja on
paeissaeaen!
19.28 Lasse jatkaa syömistä, muut
juomista.
(Siellä oli miesten vessassa
kuulemma semmoinen tilanne, että
siellä kuulu naisten vessasta puhe, josta
meillä clippi: "Mulla maksaa 150kr ja
sulla 125kr, sulla on liian halpa pillu")Lasse
19.28
Eihän se ruusu oo, mutta
kukkiihan se perunakin, tuumasi Eki
kun alkoi pinppiä tehrä mieli.
19.31
Ekillä on porukan suurin
lemmenlihas.
19.38 Takaluukussa on aina tilaa. Wexi
19.40 Kuskimme Lasse on edelleen
keitolla, still going strong!

päädyimme
SUMUISEEN
kauppakeskukseen, jossa oli suorastaan
VALLANHIMOINEN ruokatarjonta ja
KIIMALIIMAINEN vessan kassa. Pian
palasimmekin
KYRPÄMÄISEN
taksikyydin pariin ja suuntasimme
VÄHÄPUKEISESTI kohti MELODISTA
Wanhaa kaupunkia. KOSTONHIMOINEN
ruokapaikan etsiminen ei tuottanut
PARRAKASTA tulosta. PEKONISEN
keskustelumme kuitenkin havaitsi
MYSTINEN opas, joka johdatti meidät
MAISTUVIA pihvejä tarjoava a n
ravitsemusliikkeeseen, jossa pidimme
pari UURRETTUA puhetta ja nautimme
HOMEISET snapsit. Ravinnon saannin
myötä PILLULIMAINEN mielialamme
kohosi, mutta JÄTTIMÄISEN Lassen
HEHKEÄ
kohtalo
oli
havaita
alkoholikiintiön
täytty n e e n .
RITARILLISESTI ve nytettyämme
oleskeluamme maksoimme RUPISEN
laskumme VERIPÄISEN oppaan
parahiksi ilmestyessä taas paikalle.
VÄRÄHTELEVÄ päätös oli suunnata
viinakauppaan
PA S KO VASTI
hankkimaan vitsivettä HAMEETTOMIEN
juttujen estämiseksi. HUUMEISESSA
alkoholiliikkeessä
suoritettu
PIERETTÄVÄ vierailu osoittautui
PAISUVAKSI ja seuraavaksi MEHEVÄ
oppaamme johdatti SUKLAISET
antisankarimme
RÄKÄISEEN
olutravintolaan, jossa oluen piti olla
SPERMAISTA. Tässä OKSETTAVASSA
paikassa
istumme
tälläkin
SÄMPYLÄISELLÄ hetkellä ja mietimme
AROMIKASTA siirtoa. Wexi kuittaa
TYYDYTTÄVÄSTI ulos.
Tarinan pohja by Wexi

2. Excutarina
Noustessamme maihin HERKISTYNEEN
laivamatkan jälkeen bongasimme
KYRVÄHTÄNEEN
Mikan
jonottaessamme KYLTYMÄTTÖMÄÄN
passintarkastukseen
pääsyä
KAUNIISSA Tallinnan terminaalissa.
Saatuamme
HIMOKKAAT
kansalaisuusdokumenttimme
RYPPYISESTÄ tarkastuksesta läpi,
hengailimme
hetke n
VITTUUNTUNEIDEN Kätkijan & kumpp.
seurassa, mutta UHKEA joukkomme
päätti pian siirtyä ulos etsimään
NÄLKÄISTÄ taksia. Pian löysimme
NENÄKKÄÄN taksikuskin jonka kanssa
teimme
HALUTTAVAN
diilin
ORGASTISEEN
pihvipaikkaan
kuskaamisesta,
mutta
NÖYRYYTTÄVÄKSI pettymykseksemme

20.30
Saagan toisen osan
läpikelattuamme päätimme jatkaa
matkaa... n. 21
Kuubailtiin
kaupungilla. Täällä tuulee ENEMMÄN
kuin venäläisissä elokuvissa!
22-23 Enemmän kuubailua. Kylmä!
Luru sopi taksokuskin kanssa
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00.34 VOI VITTU!!! Laiva on jäissä
kiinni ja tulee vasta joskus kahen
maissa! Arvostus Tallinkia kohtaan
nousi taas paljo...
00.47
Risu filosofoi: Ihminen on
kuulemma onnellinen vain jos sen
sisään tulee jotain tai siitä poistuu
jotain. Siis syöminen ja seksi. Ja
tarpeiden tekeminen, maestro lisää
vielä.
00.55 Luru: Hei, mulla on idea! Rokeli
tulee istuun tähän, ja Risu tamppautuu
vähän sinne, sitten minäkin mahdun...
01.05 Tyhjä arpa! Kaikki muut alkoi
veteleen zetaa. I'm alone now... -Rokeli
Oikeesti, muut tyypit on muka
väsyneitä. Saman verran se olen
minäkin valvonu. Ja vielä puoli tuntia
sitten ne kehu kuinka vettää perseet
laivalla :/
01.35
Wexi kuorsaa aivan älytöntä
serenadia tuossa vieressä. Tyypit
muutamien kymmenien metrien päässä
kääntyvät katsomaan. (Wexi, ne nauraa
sulle)
01.37
Pitäisiköhän Wexi herättää,
ettei ratko omia poskionteloitaan tuon
hehkän kuorsauksen kielissä.
01.38
Mittari: Argh, katsotaan
pääseekö sitä edes joskus katsomaan.
01.45
Nyt muut osoittelevat elon
merkkejä...
01.46 Widduu...Vähä vituttaa! Tahtoo
nukkumaan -Luru
02.05
Laiva ilmeisesti tullut.
Odotamme tuskastuneine että päästään
sinne...
02.10
Risulla on periskooppitöyhtö
ylhäällä
ja
näyttää
ihan
puberteettiteiniltä takapuolelta. Ja kyllä
toiselta puoleltakin :)
02.15 No, eihän ne voitostapellaajat
päästä meitä kyytiin vaikka enterprise
on ilmeisesti onnistuneesti telakoitunu!
Mur!
02.55 L&L- Liianaikaiset Luovuttajat
siis Lasse&Luru menivät paapaa.
Molemmilla nimeltämainitsematon

tapaamisen. Lopuksi (ikävä kyllä)
mäkkärillä
kulutettiin
loppuluppolippalappa-aika. -Rokeli
23.15 Saavuttiin terminaaliin takaisin.
23.25 Eki pyytää imaisemaan ruskeaa
nuppia...
Lasse: Ty ö n n ä nyt se jo
perseesees ja leiki majavavaa!
Ei noin ruskeaa tikkaria viitti
nuolasta...
Lopuksi Luru käski Ekiä
imaisemaan tikkaria loppuun asti.
Eki kävi nakkaamassa tikkarin itse
pirua otsaan. (Aiko heitää tikkarin
helvettiin!) *klops*
23.40
Eki: Kävimpä tuossa
hoitamassa...
Rokeli: Lapsia? (Tämä juttu on
tiivistetty niin, että sen ymmärtää
väärin :) -Rokelin huom.)
23.54
Eki: Vaikka tätä vettää
tarpeeksi nopeaa, ei sitä kuitenkaan
tajua, että juo.
23.55
Hyvin se menee sisään, älä
ujostele (Wexi Lurulle terminaalissa)

Torstai 10.4.

Lasten”hoito”huone
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04.20 Wexi: Lippu!
Eki: Juna!
Wexi: Lippu!
Eki: Juna, juna, juna, juna!
04.34 Kolmas tupangi noille jo, I've
lost count. Juomana ovela UNICUMFanta-GINlonkero-drinkki. -Rokeli
04.38 Eepi: Wexi nousehan tipi orrelle!
04.48 Lainaus radiosta: "Silmissäni
maailma näyttää sumuiselta ja
kauniilta." :)
05.01
Wexi: "En minä tästä vielä
sammu" (Kirjoitin muuten ite)
05.04 Kalsarikännit lokikirja:
Päätimme yksissä tuumin arveluttavan
Tallinnan-reissun loppuväiheessa
nykäistä yllättäen yksimielisesti
kalsarikännit yleisen sivettömyyden
merkeissä. Kokoonnuimme hyttiin ja
o n n i s t u nees ti
avas im m e
useammanlaiset purkit, putelit, pelit ja
pessaarit. Näissä merkeissä nousu oli
jo vahvasti käynnissä yltyen lähes
yltiöpäiseen sielujen sinfoniaan. Keiton
kulutus alkoi huipentua Wexin avatessa
lekan kansan seuratessa hiljaa. Mut
loppu se rintakarvavertailu Ekin
voittoon,
Risun
jäädessä
jäännöspisteille. Lähes voisi posliiniksi
poekaa kutsua. Tästä jatkamme
filosofisella alko h o l i keskustelulla
pohtien pontikan vaarallisuutta. Miksi
normaalit ihmiset tieten tahtoen
haluavat heilua hulluna humassa
keskellä itämerta? No, näin noidumme
niiden
perkeleiden
sairasta
ajatusmaailmaa. Elämä on laiffia.
Tarinan teki kalsarikännääjät
kolmen sanan pätkissä.

tekosyy. (Siis Lassella aikainen herätys
ajoon.)

03.04

KALSARIKÄNNIT!
Vaatetus vähenee ja äijät vaan
jaksaa... Tonin lääketaikajuoma on
erikoisen makuista. (Jos pullo on
pyöreä, musta ja siinä on punainen risti,
ja nimi on UNICUM, niin mitä se
lupailee?) <tilitys> Ja vittu +45
asteinen vesi EI ole kylmää vettä -Wexi
</tilitys>
03.09
Wexi: Risu, sä oot melko
epäeroottisen näköinen.
03.13
Kaikki muut paitti minä
ryntäävät kalsarit jalassa polttamaan
tupankia. Ei sittenkään, Wexi kävi
laittamassa itelleen farkut!? (Sytkärin
takia kuulemma ;)
03.22
Ote järjestyssäännöistä:
"Omien alkoholijuomien nauttiminen
ravintolatiloissa ja julkisissa tiloissa ei
ole sallittua." Hmmm...REMINDER.JPG
03.28 Pilasoittoyritys naapurihyttiin
epäonnistui...
03.30
-UNICUM on muuten
sleeprubber...
-UNICUM on maaginen juoma!
Sama kuinka paljon sitä lantraa, niin
se maistuu aina samalle. Reminder.jpg
03.42 "Alkoholi raikastaa hengityksen
ja aikaansaa höveliään käytöksen."
03.45
Tu p a kointireissut
asiaankuuluvassa asussa herättivät
l a i va h e n k i l ö k u n n a n
huomion.
Reminder.jpg

05.55 Eki, ulkopuolinen asiantuntija
analysoi TOL:ia seuraavasti: "Niilä
jampoilla taitaa olla vähän laimeempi
meininki..."
06.05 Keskustelu siirtyi pirtuun...
06.08 Keskustelu siirtyi booliin...
06.14 Risu: Kuka sen tortun väänti
sinne?
Eki: Niin, mitä?
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kuittaa ja häipyy maisemiin. -Eki
(Mittari: n. 1130km)
14.45 Eki poistui keskuudestamme.
MAA - Missing After Action!)
14.46 Lasseen alkaa battery vaikuttaa
kun ajaa jo kuulemma kyrpämäellä...
(kyseessähän oli kypärämäki)
Risu: Unohettiin ostaa sun laseihin
ne patterit Spar:ista.
15.23 Tankkausta, mittari: 1177 km.
Keskustelua eri koiralajeista.
Luru: Semmonen chihuahua olis
tosi siisti, semmonen pikkunen!
Rokeli: Ei tod, semmonen kimiä
räksytys. Aamulla k u n n o u s e e
krapulassa sängystä niin astuu varmasti
päälle.
16.21
Mittari: 1269km, Kuin kusi
sukassa...Pihtiputaalla!
17.16
Lasse pakottaa meidät
pysähtymään Kärsämäellä! Kuka sille
antoi vallan? Ai niin, se oli kuski ;)
17.19 Jumittiin kahen rekan taakse
:( No niin, nasta lautaan nyt!
17.28 Shelli oli kiinni joten hilasimme
perseemme läheiselle Teboilille. Mittari:
1366km
17.40
Risulla välähti: Haetaan
Selmasta pitsat iltapalaksi.
19.10 Oulussa. Pitsat haettu. Selma
prkl nostanu hintaa!
19.16 "1500 km täynnä!"
Lasse: Jossa on 1500 km liikaa
mulle!
19.28
Risu on poistunut
keskuudestamme. Aamen.
19.30
Matkamme alkaa olla
päätöksessä, Sam.
19.31 Rokeli is out!

Risu: Siis, kuka väänsi tortun?
Eki: Aa-a. Kävin minä tuossa
jossain välissä tekemässä yhdet.
Risu: Noniin!
06.31 Syvällistä keskustelua...
06.45
Enää vartti kun saadaan
herättää kärttyisät nussiutujat/
nukkujat.
06.48 Enää 12 minuuttia ja herätys
kajahtaa :) Toivottavasti kuski on
virkeenä.
06.50 Uittu, käydään herättään noi!
08.30 Lähtö hesasta, auto painaa ihan
vitusti, pohja otti maahan :)
08.33 Eki nukahti- hää hää. Siitä ei
vissiin oo pk-seuraksi. Ja se haisee
pahalle...
08.44
Loppuu se kuittailu vanhan
viinan hajusta
08.46 Eki heräsi, ihmeparantuminen!
08.50
Ass hot like a bunsenlamp.
Hups, meinasimpa unohtaa kirjoittaa
lauseen loppuun. -Risu
09.01 Wexi sammui ja Eki myös. Risu
09.40
Risu heräs :) Sekin oli jo
sammahtanut
jossain
välissä
takapenkille. -Rokeli
09.41 Mittari: 870km
10.12
Luru: Varokaa etten hakkaa
teitä!
11.40
Aaargh! Kaikki on
puolikuolleita! dumpattiin Wexi just
Tampereelle ja nyt jatketaa kohti
Jyväskylää. Väsyttää. Eki nukkuu, taas!
Etsitään p-paikkaa, täytyy täyttää
pissapojan varastot! -Luru
11.45 Nyt pissivarastot täytettiin. Jei!
12.00
Mittarissa 1015km.
Laskuhumala ja pikkasen väsy meininki.
12.14 On se kumma, että ei tuu kalaa
tällä pilkkimisellä. Mittarissa 1033 km.
12.53 Mittari: 1072km. Harmikseni
täytyy myöntää, että olemme kaikki
tod. väsyneitä. Jopa kuskikin. Ei enää
typerät jututkaan jaksa naurattaa.
13.34 Eipä oo koti kaukana. Kiitokset
loistavasta reissusta! Kalliiks tuli mut
kerranhan sitä eletään! :) Eero kiittää,

Tähän loppuu muistiinpanot, muttei
muisti. L&L siis jatkoivat vielä omille
teilleen, mitä ne sitten ovatkaan ;)
Pyydämme kuitenkin anteeksi,
ettemme kirjoittaneet ylös enempää :)
Matkakirjaa tulkitsi Rokeli
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Vaihtoehtoisen opiskelun
menetelmät, Osa I
Tunnetusti matematiikan opiskelu, sekä sitä soveltavat aineet, kuten sähköoppi ovat erittäin
vaativia opiskeltavia. Oletko kyllästynyt nukuttavaan luennolla istumiseen ja junnaavaan
opiskeluun? Enää pänttäämiseen ei ole tarvetta, sillä uusimpien amerikkalaisten neurologian
huippua edustavien tutkimusten mukaan intuitioon perustuva opiskelu on paljon
tehokkaampaa. Eräs tapa intuitiiviseen opiskeluun on musiikin käyttäminen apuvälineenä,
niinpä suosittelemmekin vahvisti seuraavien schlagereiden hyväksikäyttämistä tenttiin
valmistautuessa.

Laulu PK II:sta
mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu
on se keljua että meillä luennolla
on vielä Jacobin deter - minantti, joka ei separoi, ei vaan summaa
enkä ole kuullutkaan Mulderista
divergenssi ja roottori, ne todella sotkee mun pään
divergenssi ja roottori, ne todella sotkee mun pään
divergenssi ja roottori, ne todella sotkee mun pään
mä integroin ja derivoin, mä sanoin juu, sä sanoit ei
mä sanoin juu, sä sanoit ei,mä sanoin juu
divergenssi ja roottori, ne todella sotkee mun pään
divergenssi ja roottori, ne todella sotkee mun pään
divergenssi ja roottori, ne todella sotkee mun pään
valitsin sylinterikoordinaatiston, integroin yli pallopinnan,
mieleni alkoi tehdä kaljaa, tentti aika loppui, mutta vituta ei
divergenssi ja roottori, ne todella sotkee mun pään
divergenssi ja roottori, ne todella sotkee mun pään
divergenssi ja roottori, ne todella sotkee mun pään
kaivakaa pakkopaita esiin!
(sävel kauppaopiston naiset)
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Laulu Piiriteoria I:stä
no niin, ja aloitetaan:
ohmin vastus, ohmin vastus piirissä törröttää
virrat voidaan ratkaista, sekä pinna katkaista
käyttäen thevenin, taikka nortonin
ekvivalentteja
“HILIJAA!!!
...no niin, jatketaan:”
Sähkökenttä, Sähkökenttä voidaan rajata
magneettikenttää ei voida, ei auta ilakoida
se yltää kauas, toisinsanoen
tyrnävälle ja takaisin
“PÖÖ!!
...No niin, jatketaan”
Laplace muunnos, Laplace muunnos on kätevä
helpottaa integrointia, mutta ei paranna vointia
kompleksiarvoisen eksponenttifunktion
arvo määritetään eulerin kaavalla
“HILIJAA!!!
(sävel legendary ukkonnoooa)
Lisäksi analyyttisen geometrian opiskelussa on hyödyllistä käyttää Kari Peitsamon
herkkää kappaletta Kartioleikkaukset. Vaikka kurssi olisikin jo suoritettu tarjoaa
kyseinen hitti silti ikimuistoisen taide-elämyksen.
Differentiaaliyhtälöt kurssiin opiskelussa hyödyllinen kappale on Hectorin Juodaan
Viinaa.

airon
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Uusia TV-formaatteja
varmaa tietoa.”
LL: “Luuletko muka
oikeasti, että se on
Jacksonin biisi?”
Kilpailija nro 2: “En
luule vaan tiedän.”
LL: “ Mitäs se
valheenpaljastuskoneemme
sanookaan... Hän
todellakin luulee sen
o l e va n
Michael
Jacksonin biisi. Vittu
mikä
idiootti!
Tervemenoa toiselle
kierrokselle. Olette
jatkossa.”

TV:stä tulee nykyään pelkkää
roskaa.
Typeriä
visailuja,
kokkausohjelmia ja Popstarsia.
Kaikki ohjelmat ovat ulkomailta isolla
rahalla ostettuja formaatteja, joten
eikö jo olisi aika keksiä jotain omaa?
Terminaalin tutkivan journalismin
erikoisyksikkö kehittelikin omat
formaattinsa,
joita kaikki
suomalaiset kanavat saavat
hyödyntää aivan vapaasti ja jopa
myydä ulkomaille. Ja muistakaa:
jonakin päivänä nämä ovat totta,
valitettavasti.

SUOMEN IDIOOTEIN
TAPAUS
Haluatko idiootiksi? Fil. tri.

Tämä formaatti jatkaa kaikkien Lehtinen etsii ehkä juuri sinua! Ohjelman jatkuessa
kysymykset tulisivat
muiden typerien visailujen
s u o rastaan lapsellisen helpoiksi.
viitoittamalla tiellä. Lavastuksen värit
Kilpailijoiden pitäisi vain toivoa, että
noudattelisivat ihania pastellisävyjä ja
kysymykset olisivat juuri sellaiselta
juontajaksi voitaisiin palkata kovalla
alalta, jotka olisivat heille vieraita.
rahalla vaikka fil. tri. Lasse Lehtinen.
Toinen vaihtoehto tietysti olisi, että
Kilpailijat
kytkettäisiin
kilpailijat olisivat oikeasti täysiä
valheenpaljastuskoneeseen ja sitten
idiootteja. Ajatelkaa suomalaisten
aloitettaisiin tenttaus:
itsetunnon kohoamista, kun he saisivat
kerrankin katsoa tietovisaa, jonka
Lasse Lehtinen: “Ensimmäinen
vastaukset he itse tietäisivät eikä aina
kysymys: Tiedätkö kuka on YK:n
tarvitsisi vaan sanoa kotisohvalla että
pääsihteeri?”
“Meinasin vastata juuri noin. Oisin
Kilpailija nro 1: “Öööö. en.”
tienny”.
LL: “Oletko nyt aivan varma?”
Kilpailija nro 1: “Olen.”
Vaikka ohjelma olisikin jotain aivan
LL: “Älä valehtele. Kone sanoo, että
uutta, niin yksi asia pysyisi varmaan
tiedät kyllä. Et vain ke r r o. U l o s
ennallaan, nimittäin vastaukset
studiosta!”
kysymykseen “kuka sinut tänne
ilmoitti”.
LL: “Ensimmäinen kysymys: Kenen
hittibiisi on Moottoritie on kuuma?”
“Työkaverit ilmoitti.”
Kilpailija nro 2: “Tää on tosi helppo.
Kyseessä on Michael Jackson.”
“Vaimo ilmoitti, kun ajatteli, että olisin
LL: “Etkö sittenkin haluaisi vaihtaa
varmasti vahvoilla tässä kilpailussa.”
vastausta?”
Kilpailija nro 2: “Enpä taida. Tää on
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KRAPULAKEITTIÖ

PORNSTARS

Kaikkien enemmän tai vähemmän
itseään toistavien ruokaohjelmien
seassa tämä varsinkin opiskelijoihin
vetoava formaatti olisi tottakai iso hitti.
Jokaisessa Krapulakeittiössä on
tietenkin krapulavieras, joka on joku
ajankohtainen
(ja
mielellään)
julkisuuden henkilö. Ensin näytetään
lyhyitä pätkiä edellisillasta ja sen
vietosta ja sitten siirrytäänkin
seuraavan aamun heräilyyn ja siitä
keittiöön.

Tämä formaatti on tietysti hengellinen
sisar Popstarsille. Ohjelmassa etsitään
naispuolista (no miksei miespuolistakin)
tähtöstä, joka on vähintäänkin yhtä
“monialainen osaaja” kuin Raakel Liekki
(tai hänen ystävänsä Louis Cypher aka
Lassi ;-). Ensin tietysti väkeä raakataan
pois pärstäkertoimen perusteella, jonka
jälkeen jatkoon päässeet joutuvat
esittelemään taitojaan videokameralle.
Nauhojen perusteella tuomaristo
valitsee seura avalle kierrokselle
pääsevät tähdenalut.

Jokainenhan tietää krapulakokkaamisen
vaativuuden, ongelmia tuottavat
esimerkiksi seuraavat asiat:

Sitten päästäänkin jo itse asiaan.
Koelykkimistä mitä erinäisimmissä
asennoissa,
o ra a l i a ,
anaalia,
kimppakivaa jne. Jokaisen ns. session
aikana tietysti kuuluisi voice-overina
testaajien kommentit juuri testattavana
olevasta naisesta/miehestä:

1. Kauppaan ei jaksa taikka kykene
lähteä (pahimmassa tapauksessa ei ole
rahaa kauppaan). Tästä johtuen vieraan
täytyy onnistua säveltämään maittava
ateria siitä mitä jääkaapista löytyy.

Lassi: “Joo, no Ritva oli ajellu toosansa
ihan siistin näköiseks, joten siitä
muutama lisäpointsi. Kimmoisat ja ja
vähän kuivatkin paikat oli, joten
tuntuma oli hyvä. Totuuden nimessä
täytyy kuitenkin sanoa, että kahden
lapsen synnytys on jo pistänyt paikat
vähän falskaamaan.”

2. Kaikki ei maistu, ruuaksi ei siis voi
valmistaa mitään ituja tahi muuta
kaninruokaa vaan ruuan täytyy olla
mielellään rasvaista ja suolaista.
3. Toiminta on
sekavaa, joten
kokkaaminen
viihdyttävää
seurattavaa.

kovin katkonaista ja
luultavasti krapulassa
on jokseenkin
ja
koomista

Yli-innokkaan pirtsakka juontaja
kiusaisi pahoinvoivaa krapulan
uhria ja kyselisi kaikkea tyhmää,
esim. arvuuttelisi että “kuinka
monta tuli otettua ja mitäköhän
laatua” tai “tulikos sitä tanssittua
p ö ydällä
ilman
housuja”.
Ku vanauhalta
sitten
tarkistettaisiin julkkisvieraan
muistin tila.
Saataisiinko Raakel ja Lassi juontamaan
Pornstarsia?
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Henry: “Samoilla linjoilla liikutaan. Ei
siinä kauaa tarvinnu säätää, niin asento
oli jo kohillaan. Vähänhän tuo väljältä
tuntui. Alussa jo luulin hosuvani ilmaan,
mutta sitten mä tajusin että Lassi …kele
oli jo tehny ns. tehtävänsä.”
Raakel: “No Raimo aloitti sillai ihan
kivasti, kieli liikkui koko ajan tosi hyvin,
eikä siinä tylsistymään päässyt. Mutta
sitten kun toi Ramin kanki liuku sisään
niin totuuden nimessä täytyy sanoa että
ei se oikein tuntunut missään. Sitä paitsi
homma vähän niin kuin tyssäsi kesken
kaiken…”
Sabina: “Yhdyn edelliseen. Mieskunto
loppui kesken, eikä veltto peli vetele,
kuten kuvasta näkyy. Tää on välillä
vähän raakaa hommaa, mutta Raimo
saa kyllä luvan pakata kamansa ja
häipyä. “
Finaalijaksoon järjestetäänkin sitten
superorgiat hyytelöpainin kera, ja
tuomariston valitsema The Pornostara
sitten saisi kirjoittaa sopimuksen jonkun
aikuisviihteeseen
eriko i s t u n e e n
tuotantoyhtiön kanssa. Eiköhän Rocco
Siffredin tai Ron Jeremyn (tai Jenna
Jamesonin tai Briana Banksin) kanssa
tehty kotivideo myisi yhtä kovasti kuin
Gimmelin levy.

BUBBLIN’ UNDER
Moottorisahamäkihyppy – ei kannata
kaatua ;-)
Saturday Night Bloodbath –
Hartwall-areena, kovat piipussa ja
tottakai parhaaseen katseluaikaan
OTiT tuppicup - suorana lähetyksenä
jokaikisellä kanavalla kellon ympäri.
Scam
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Worms Cup
Perjantaina 21.3.2003 kiltahuoneella räjähti
- useammankin kerran. Silloin nimittäin
pelattiin killan perinteinen Worms Cup. Tänä
vuonna osallistujia oli 24, ja meininki sen
mukaista. Voittajaksi selviytyi Jouni “Iso-K”
Knuutinen jo toista kertaa peräkkäin. Taisto
oli ankaraa loppuun saakka.

Pekkaa parempi ja vei näin ansaitusti
mestaruuden sekä sen mukanaan
tuoman käkikellon.
Välierät:

Ensimmäisellä kierroksella nähtiin jo
yllätyksiä kun turnauksen loppujen
lopuksi voittanut Jouni Knuutinen
jätettiin alkuerässään kylmästi
kolmanneksi. Yllätys oli myöskin se, että
allekirjoittanut voitti alkulohkonsa ja
näinollen selvisi toiselle kierrokselle,
vaikka ei ollut pelannut Wormsia
oikeastaan koskaan aiemmin.
Koska oli vain kuusi alkulohkoa, joista
jokaisesta pääsi kaksi parasta
automaattisesti jatkoon, piti järjestäjien
valkata
neljä
lucky
loseria
jatkoonmenijöiksi puolivälieriin. Lucky
losereiden joukossa takaisin kisaan
pääsivät ennakkosuosikit Iso-K sekä
Tapani Mattila. Lisäksi Katja Ahonen
sekä Olli “Oksupoksu” Huoviala
selvisivät puolivälieriin.

Nimi
Pekka V
Mika L
Jussi H
Antti R

EV
2
1
0
0

T
6
12
8
7

K
9
9
12
12

E
-3
+3
-4
-5

Nimi
Jouni K
Timo K
Tapani M
Mikko P

EV
2
1
0
0

T
9
11
9
9

K
10
11
11
12

E
-1
0
-2
-3

T
25
16
11
21

K
19
22
23
22

E
+6
-6
-12
-1

Finaali:
Nimi
Jouni K
Pekka V
Timo K
Mika L

Puolivälierissäkin tapahtui, Tapani ja
Jouni palasivat takaisin omalle tasolleen
ja pääsivät ansaitusti välieriin. Myös
vahva ennakkosuosikki Mika “Limppu”
Lindholm jatkoi puolivälieristä välieriin.
Pekka Välitalon vahvat otteet jatkuivat
puolivälierissäkin, Pekka meni välieriin
voittamalla oman puolivälierälohkonsa
selvästi.
Välierissä taistelu kävi kovaksi. Kovissa
liemissä keitetyt Jouni K, Pekka V, Mika
L sekä Timo Kantola selvisivät loppujen
lopuksi finaaliin, josta tulikin trilleri.
Ykköspaikasta kisailivat oikeastaan
ainoastaan Jouni Knuutinen ja Pekka
Välitalo, joista Jouni oli himpun verran
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Nimi
Pelit
1. Jouni Knuutinen
4
2. Pekka Välitalo
4
3. Timo Kantola
4
4. Mika Lindholma
4
5. Jussi Huotari
3+
6. Tapani Mattila
3
7. Mikko Polojärvi
3
8. Antti Rissanen
3
9. Jukka Ohtonen
2+
10. Olli Huoviala
2
11. Katja Ahonen
2
12. Juha Tiensyrjä
2
13. Otso Kassinen
2
14. Vili Seppänen
2
15. Mika Pohjanen
2
16. Samuli Huttunen
2
17. Teppo Malinen
1
18. Marko Kauppinen
1+
19. Heikki Laine
1
20. Vesa Hepa-aho
1
21. Sami Perttilä
1
22. Lasse Määttä
1
23. Juuso Ohtonen
1+
24. Mikko Häkkinen
1

Erävoitot Tapot
8
60
7
42
6
47
4
67
2
35
2
37
3
32
3
33
3+1
23
2
11
2
11
2
18
2
16
1
24
2
24
1
17
0
15
0
4
1
10
0
16
0
14
0
12
0
2
0
3

Kuolemat
51
57
56
58
32
44
39
45
23
29
30
24
29
30
23
26
12
8
13
16
16
16
8
12

Erotus
+9
-15
-9
+9
+3
-7
-7
-12
0
-18
-19
-6
-13
-6
1
-9
3
-4
-3
0
-2
-4
-6
-9

(+ -merkillä merkityillä henkilöillä on yksi erä enemmän kuin muilla, sillä heidän
tietokoneensa meni rikki ensimmäisen voiton jälkeen ja peli jouduttiin uusimaan.
Lisäksi allekirjoittanut ei vastaa kertomuksessa ja taulukoissa mahdollisesti
esiintyvistä virheistä, sillä allekirjoittanut ei ollut loppuun saakka paikalla eikä
myöskään ole laskenut taulukoita.)
Juissi

Terminaalin linkkivinkki
http://www.eroticashop.net/
Teekkarikortilla saa EroticaShopista 20% alennusta
kaikista tuotteista - kannattaa käyttää!
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Titeenien Taistot – Lajit
Pitkän ja raskaan pohdinnan jälkeen
Titeenien Taistojen työryhmä päätyi lajeissa
seuraavanlaiseen ratkaisuun: (Oulu osallistui
vain Mölökkyyn ja juomapeliin)

1. Laji – Turnajaiset
Lajin idea on suoraan keskiajalta eli
turnajaisissa katsotaan kuka on suurin
ja kaunein teekkarikilta. Ottelijoita oli
kustakin killasta kaksi, hevonen ja
ratsastaja. Ratsastajille annettiin peitsi
käteen ja sitten ratsastettiin
reppuselässä kohti vastustajaa
tarkoituksena pudottaa tämä ratsailta.
Mikäli ratkaisua ei saatu näin jouduttiin
siirtymään miekkataisteluun jossa
säännöt olivat selvät: jalkaosuma:
jalkaa ei saanut käyttää, käsiosuma:
kättä ei saanut käyttää, pääosuma:
R.I.P..

Parhaimmat sijoittajat olivat seuraavat:
1.Alkuerä Tampere - lappeen Ranta
Voittaja: Tampere
2.Alkuerä Otaniemi - Turku
Voittaja: Turku
Finaali
Tampere - Turku
Voittaja: Tampere
Lajin voittaja oli Tampere

Mittelön tulokset olivat seuraavat:
1.Alkuerä Tampere - Turku
Voittaja: Tampere (Miekat)
2.Alkuerä Otaniemi - lappeen Ranta
Voittaja: Otaniemi (Pudotus)
Finaali
Tampere - Otaniemi
Voittaja: Tampere (Miekat)

3. Laji – Mölökky
Lajin nimi kertoo aika lailla kaiken.
Mikäli et tiedä käy katsomassa
http://www.oamk.oulu.fi/ -> mölkky.
Kaikilla killoilla oli viisi heittäjää
joukkueessa
ja
joukkueen
yhteispistemäärä ratkaisi.

Voittajaksi selviytyi Tampere.

2. Laji – Ydinjätteen
jälleensijoitus

Pistelasku meni tietyssä vaiheessa
erittäin sekavaksi kun kenelläkään ei
ollut muistiinpanovälineitä mutta tiukan
päässälaskun seurauksena päädyttiin
siihen että Tampere oli voittaja.

Lajin
ideana
on
kaikkien
viherpipertäjien rakastamat ydinjätteen
jälleensijoitusmetodit. Eli ydinjätettä
täynnä oleva pönttö piti siirtää määrätty
matka läikyttämättä yhtään matkalle.
Lajissa mitattiin aikaa ja tyyliä.
Läikyttämisestä sai sakkoaikaa ja
virheistä sai sakkokaljaa joka oli
pelaajien suureksi harmiksi ykköstä.

4. Laji – Lammasrugby
Laji on nimeltään rugby ja palloina toimi
tiimarista saadut herneillä täytetyt
lampaat. Kentällä oli yhtä aikaa
jokaisesta killasta viisi pelaajaa, neljä
maalia ja kaksi lammasta. Pisteet
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pikkusuolainen.

laskettiin siten että jokaiselle killalle
määrättiin maali johon tehdyistä
maaleista tuli miinuspisteitä.

Pelin kuluessa sattui ja tapahtui
erinäisiä kommelluksia, joista erityisesti
mainittakoon
lappeen
Ra n n a n
joukkueen loppupeli joka tuli pelattua
munasillaan.

Raa’an ja verisen kamppailun jälkeen
tulos oli seuraava:
Tampere
-7
lappeen Ranta
-7
Otaniemi
-3
Turku
-3

Pelin tarkat säännöt menivät tiukan
syynin ja parantelun alle, mutta pelistä
enemmän kiinnostuneitä pyydetään
ottamaan yhteyttä Jouni ‘Iso-K’
Knuutiseen joka toimi tällä kertaa
ylimmäisenä tuomarina.

Voittajaksi siis: Otaniemi ja Turku

5. Laji – Juomapeli

Pelin päättyi yleiseen humalatilaan
ilmeisesti myöskin tuomariston osalta
koska tulokset ovat mystisesti
kadonneet mutta hiukan hakien tulee
mieleen hämäriä muistikuvia että Oulu
olisi voittanut juomapelin joukkueella:
Limppu (Mika Lindhold), Aune (Antti
Maununiemi) sekä
Tero Asiainen.

Juomapelin ideana on tiettyjen
sääntöjen mukaan parin tunnin ajan
juoda alkoholipitoisia juomia suuria
määriä. Peliin osallistuvilta vaaditaan
hyvää harjoittelua sekä teräsvatsaa/
maksaa. Oulun uutena juomapelinä
esiteltiin ‘Pane neljä
miljaardia menemään’
joka oli tehty ‘Pane
miljoona menemään’ –
peliin perustuen.

Ko ko Titeenien
T a i s t o j e n
voittajahan on
perinteisesti
ratkottu tiukkoihin
perinteisiin
perustuen joilla ei
ole
mitään
tekemistä siihen
että kuka voitti ja
mitä vaan että kenellä on paras ns
‘meisinki’ ja Ylipääjuomariston mielestä
voittajaksi selviytyi tällä kertaa Turun
joukkue joka koostui Digit:in ja Date:n
yhteisestä rintamasta. Ensi vuonna
Taistot siis järjestetään Tu r u n
kuvainkauniilla areenoilla.

Kuten aina ensimmäistä
kertaa pelattaessa oli
pelin alussa melkoista
säätöä ja tuntui siltä
että peli ei etene yhtään
mihinkään. Loppua
kohti oli kuitenkin
annosmäärät
sekä
tuomarin mielivaltaiset sakot saatu
kohdilleen ja viimeinen tunti vierähti
melko railakkaasti pelaajien harrastessa
vakavaa juopottelua.
Erilaiset juomat olivat pelissä
seuraavat: kalja, matriisikalja, kossu,
‘special brew’ = kaljaan tehty hyytelö,
pacman, pacman II, viini = el kopero
sekä ‘sampanja’ = kiljuhanhi. Erilaisia
ruokia oli myös tarjolla pelaajien
nautittavaksi
eli:
HK:n
blå,
mustikkasoppa, puuro, piirakka sekä

(Toimittaja ei vastaa todennäköisistä
virheistä tekstissä)
NoZe
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"Bintang!" Ulkomaanexculla
siirtyi
murkinan
ja
matkan
ensimmäisten ulkomaisten oluitten
pariin. Kyllähän se maistui hyvältä.
Seuraavaksi edessä olikin reissun rankin
etappi, yli vuorokauden mittainen
matka Amsterdamista Brisbaneen.
Onnekseni huomasin pahimman
lentopelon karisseen jonnekin Ruotsin
yläpuolelle.

Tämä on tarina siitä kuinka OTiT:n hurja
excupoppoo lukuisten vaikeuksien j a
säätämisien jälkeen suoriutui reissuun,
taisteli urheasti, ja selviytyi voittajina kotia.
Kaiken logiikan vastaisesti tätä raporttia
tehdessä EI ole käytetty minkäänlaisia
muistiinpanoja, joten virheet ja unohdukset
ovat pelkästään todennäköisiä. Sori.

Oulu-Amsterdam
E xcu starttasi omalta ja Pa h o n ,
Pohjasen, Parrun, Vesan, Samin ja
Kirsin osalta 15.1. Oulusta junamatkalla
Helsinkiin. Sattumalta Sami oli
valmistunut juuri samana päivänä
dippainssiksi, joten pääsimme
taittamaan matkaa arvoalkoholin
siivittämänä. Jäädessämme junasta
hieman ennen Helsinkiä poppooseen
liittyi Välitalo, yön aikana pöhnäinen
Pete ja aamusella vihoviimeisenä Köpi.
Oli aika pistää kamat koneeseen ja
siirtyä rajan tuolle puolen.

Amsterdam-Brisbane
Lentokone vaihtui muutamaa astetta
isompaan ja samalla myös lentoyhtiö
Garudaksi. Ennakkoluulot tästä
indonesialaisesta lentoyhtiöstä olivat
täysin turhia, lentoemot ainakin olivat
suomalaisia muodollisesti pätevämpiä
ja tarjoilukin pelasi. Ja tarjoilusta
täytynee mainita yksi matkan kantavia
voimia: BINTANG BEER! Oi, tämä
indonesian nektari! Sen ihanat aromit
hivelevät reissaamisen uuvuttamaa
matkaajaa! *kröhöm* Bintangin lisäksi
nautimme myös muita valikoimassa
olleita aineita sillä seurauksella että
lentoemot alkoivat vähentää geeteen
g:n määrää. Mokomat. 13 tunnin lento
meni joka tapauksessa yllättävänkin
sutjakasti.

Allekirjoittaneen
ensimmäistä
lentokonematkaa odotellessa mielessä
vilisi synkkiä kuvia katastrofileffoista ja
airdisaster.com:sta. Lentoonlähtö oli
kuitenkin yllättävän leppoisa ja
rauhallinen. Lentomatka sujui Finnairin
ahtaahkossa koneessa rattoisasti
lapparin voimin, joka puolestaan
aiheutti välttämättömän liki kielletyn
vessareissun laskeutumisvaiheen jo
alettua.

Jakartalla edessä oli koneenvaihto ja
siinä välissä kuuden tunnin odotus.
Vasta myöhemmin kuulimme muilta
lennolla olleilta suomalaisilta että
lentoyhtiö olisi ilmeisesti tarjonnut myös
meille hotellimajoituksen odotuksen
ajaksi. Tämän kun joku olisi kertonut
niin olisi säästynyt paljolta pahalta,
esim.
tippiä
kerjääviltä
vessansiivoojilta,
karmeilta
"hampurilaisilta",
kauppaansa
houkuttelevilta myyjiltä, maailman
paskimmalta internetiltä ja paljolta

Amsterdamin lentokenttä on helevetin
iso paikka, ainakin näin lentomatkailuun
kokemattomalle. Matkaa tuloportilta
lähtöportille oli runsaahkot 20 minuuttia
ja matkan varrella näki useammankin
ruokapaikan ja taxfree-kaupan. Rohkea
joukkomme ei tästä lannistunut, vaan
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menivätkin nopeasti uiden, aurinkoa
ottaen, kyykkäsettiä ra kentaen,
kyykkää pelaten, ja paikallisiin ihmisiin
ja nautintoaineisiin tutustuen. Kävimme
myös paikallisessa vesipuistossa, jossa
jonot olivat pitkiä ja laitteet lyhyitä.

muulta. Mutta nähtiinpä juuri ennen
koneen lähtöä sellainenkin ihme kuin
islamilaiset pyh iinvaeltajat. Ku i n
tyhjästä viereiselle portille alko i
kerääntyä liki täysin naisista koostuva
jono, joka kasvoi lopulta arviolta sadan
metrin mittaiseksi. Näky sinänsä.

Mukaamme saimme eräänä iltana
natiivin surffaripojan (omasta takaahan
meillä oli Vesa) Willyn, joka meni
yllättävästi rikki tarjottuamme hänelle
hieman aussikaljaa väkevämpää. Hups.
Iltaelämä Surfer's:ssa oli joka ilta
vilkasta ja värikästä, mitä nyt ryhmällä
tuli
välillä
erimielisyyksiä
baarivalinnasta ja sen perusteista.
Pikkuvikoja. 22.1., neljän yön ja neljän
päivän jälkeen, oli aika jättää hyvästit
Australialle ja siirtyä varsinaiseen
matkakohteeseemme,
UuteenSeelantiin.

Den Pasarin, eli Balin, lentokenttä olikin
leppoisampi paikka, ja lisäksi odotusta
oli vähemmän. Bintangi maistui myös
täällä ja tästä olikin helppo jatkaa
matkaa ko n e e nva i h d o n j ä l ke e n
Brisbaneen. Leffat olivat edelleen
huonoja, ja jotenkin tuntui että meistä
olisi kerrottu eteenpäin...
Surfer's Paradise
Aivan liian pitkän matkan päätteeksi
s a avuimme
18.1.
Brisbanen
lentokentälle ja ensimmäiseen
kohteeseemme, Surfer's Paradiseen.
Otimme lentokentältä taksin, ja kuskiksi
sattui kunnon rastaman, joka kertoili
vaikka ja mitä juttuja matkalla hotellille.
Luonto osoittautui taksin ikkunasta
katsottuna varsin erilaiseksi verrattuna
Suomeen, mutta kovin läheistä
tuntumaa siihen emme lyhye n
visiittimme aikana saaneet, sillä Surfer's on varsinainen turistimesta.
Hotelleja ja backpackerseja paikassa on
enemmän kuin tarpeeksi, ja kaikki
sijaitsevat kävelymatkan päässä
rannasta, ja baareja ja
klubeja löytynee jokaiseen
makuun. Hiekkarantaa Gold
Coastilla, jossa Surfer's
sijaitsee,
riittääkin
useamman
kymmenen
kilometrin
pituudelta.
Kymmenien pakkasasteiden
Suomesta
saapuminen
auringonpaisteen
ja
kymmenien lämpöasteiden
A ustraliaan
ottamaan
aurinkoa ja uimaan Tyynessä
Valtameressä oli riemullinen
ko ke m u s . Päivät ja yöt

TJEU Surfer’s Paradis: Naiset.
Herrajumala, naiset. Niitä on täällä
paljon. Ranta on myöskin näkemisen ja
kokemisen arvoinen.
Auckland
Turvajärjestelyt ovat etäisissä
maailmankolkissa monistakin syistä
tiukkoja, minkä Pohjanen sai tuta
omakohtaisesti. Ikävä kyllä hänen
muististaan
olivat
kadonneet
Australiasta ostetut eväsbanaanit, ja
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Uuden-Seelannin tulli
lätkäisi kusetuksesta
100 euron sako n ,
ilman että banaaneja
sai
edes
ottaa
mukaansa. Rikos ei
kannata...

We l l i n g t o n i s s a
y ö v y i m m e
backpackersissä ja
j a t k o i m m e
seuraavana päivänä
l a u t a l l a
eteläsaarelle
Pictoniin. Leppoisan
merimatkan jälkeen
vuokrasimme
P i c t o n i s t a
minibussin
ja
sedanin
ja
lähdimme matkaan
k
o
h
t
i
Quuenstownia.
Uuden-Seelannin
tiet osaavat välistä
olla
todella
mutkaisia, eikä
matkantekoa
a i n a k a a n
helpottanut se, että
liike n n e
on
vääränpuoleista.
P u u d u t u k s e n a vulla matkustajat
kuitenkin selvisivät koettelemuksesta.

Lentokentältä
otimme jälleen taksin
ja
suuntasimme
hotelliimme, Sky City
Hotelille. Hotelli on
yksi
Au c k l a n d i n
parhaimpia,
ja
imaisee sisuksiinsa
u s e a m m a n
ravintolan ja pari
kasinoa. Lisäksi sen
kyljessä
seisoa
jäpittää Aucklandin
näkyvin ja kuuluisin
maamerkki, Sky City
Tower,
joka
on
e t e l ä i s e n
pallonpuoliskon korkein rakennelma.
Näkymät olivat sen mukaisia.
Muutaman Aucklandissa vietetyn päivän
aikana ehdimme mm. tutustua
paikalliseen yliopistoon, maailman
suurimpaan purjevenesatamaan,
maailman suurimpiin pihveihin ja
moneen muuhun mielenkiintoiseen
asiaan.

Monien tuntien, henkeäsalpaavien
maisemien, reissun päällä nukutun yön
j a m o n e n m u u n ko ke m u k s e n
nauttineina saavuimme Queenstowniin,
etsimme backpackersiin ja teimme
olomme kotoisaksi. Muutaman paikan
päällä viettämiemme päivien aikana
ehdimme kierrellä useammankin Lotr:n
kuvauspaikan läpi. Huikein matka oli
ehdottomasti "Dimrill Dalelle" The
Remarkablesien päälle. Tie kun
kiemurteli vuoren rinnetta spagetin
lailla, ja suurimman osan ajasta toisella
puolella oli jyrkkääkin jyrkempi pudotus
alas. Parru vieläpä taktisesti nukahti
vuorenjuurella ja heräsi keskellä
jyrkkää nousua. Katsahdus ikkunasta
ulos herättikin miehen lopullisesti.
Näkymä ylhäältä oli kieltämättä
ikimuistoinen ja hermojenraaston
arvoinen, samoin kuin monet muut

TJEU Auckland: Sky City Tower.
Näkymät huipulta ovat huimat, eikä
täällä voi olla käymättä jos kaupungissa
vierailee. Angus Steak House tarjoilee
kilon painoisia pihvejä, omansa saa
valita tiskiltä, nam.
Auckland-Queenstown
Aucklandista otimme muutaman päivän
jälkeen junan etelään, Wellingtoniin.
Junan taso oli aika kaukana
Pendolinosta, tai edes tavallisista ICjunista, mutta matka meni silti
m u k avasti spottaillen lampaita.
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paikat joissa
vierailemassa.

ehdimme

F ranz Josefin jäätikköä ja
pannukakkukivia. Jäätikkö oli
sinänsä påp, ikävä kyllä
joukkiollamme ei vain ollut aikaa
tutustua siihen lähemmin.
Pannukakkukivet puolestaan
häkellyttivät. Kivet kun olivat
veden ja ajan vaikutuksesta
todellakin
kuluneet
m u i s t u t t a m a a n
pannukakkukasoja. Muutaman
päivän reissauksen jälke e n
saavuimme Nelsonin kautta
Pictoniin,
jätimme
autot
vuokraamoon ja otimme lautan takaisin
pohjoissaarelle.

käyd ä

Queenstownissa aloitettiin myös UudenSeelannnin minigolfturnee, nautittiin
Köpin sapuskoista, menetettiin yksi
hattu Shotover Jet -ajelulla, otettiin
ensimmäinen
ko s ketus
The
Warehouseen ja telkänpönttöihin,
vierailtiin viinitilalla ja tietysti
tutustuttiin paikalliseen yöelämään.
Kokemus oli omituinen: Osa baareista
oli hieman Kiltistä pienempiä, eikä niissä
ollut oikeastaan muuta sisustusta kuin
baaritiski ja pari sohvaa, ja suurin osa
asiakkaista seisoi. Hyvät juhlat
joukkiomme sai silti aikaan, ja
poistuttaessa
Queenstownissa
muutamalla seurueen jäsenellä olikin
varsinainen empirestrikesback-fiilis.
Edelleen tosin ihmetyttää miten
muutaman sadan metrin matkalla
majoitukseen voi kolme äijää hukata
toisensa ja saapua silti turvallisesti
perille...

Wellingtonissa majoituimme samaan
tuttuun backpackersiin, jonka pubissa
Paho kaappasi kakkossijoituksellaan
ykköspalkinnon, shampanjaa (2=1),
siinä missä voittaja sai jonkin hikisen
kiertoajelun. Juhlat olivat sen mukaiset.
Seura avana aamuna vierailimme
Wellingtonin Te Papa -museon Lord of
the Rings -näyttelyssä, ja näkemistähän
riitti. Olisin niin mielelläni ottanut
mukaan enemmänkin muistoja, esim.
miekan, kypärän, sormuksen tai
vaikkapa hobitinjalat, mutta tyytyminen
oli kirkkovene-t-paitaan ja mukiin.
Seura avaksi
lähdimmekin
metsästämään uusia vuokra-autoja,
mikä
kuitenkin
osoittautui
hankalammaksi kuin viimeeksi. Pienillä
neuvotteluilla pääsimme kuitenkin
varsin hupaisaan mutta tyydyttävään
lopputulokseen: Hurja joukkomme
jatkoi matkaa pohjoiseen neljän sedanin
autoletkana :) Pohjoissaaren tiet eivät
tosin tuntuneet enää juuri miltään
eteläsaaren spagetti-kurvien jälkeen,
vaikka olivatkin kaukana Suomen
mäettömistä viivottimellävedetyistä.

TJEU Queenstown: Extreme-urheilut.
Tämä kaupunki on esim. bungeehypyistä pitävien mekka.
Queenstown-Turangi
Matka jatkui kiemuraisi teitä kohti
pohjoista.
Matkalla
kävimme
katsomassa pariakin luonnoihmettä, eli

TJEU Wellington: Lotr-näyttely, niin
kauan kuin se on olemassa.
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paikassa, jossa Hobittila muinoin
sijaitsi.

Turangi
Jos autokolonna oli hupaisa valinta, oli
sitä myös majoituksemme Turangissa.
Saimme nimittäin käyttöömme
backpackersiltä
ihka
oman
omakotitalomme. Hölmistyin kun
emäntä ei aluksi antanut taloon avaimia
laisinkaan. Pyynnöstä ne sain, mutta
ymmärsin hyvin pian miksi niitä ei oltu
suoraan annettu, lukko näet ei olisi
pitänyt ulkona ketään. Onneksi tämä
kansallispuiston kyljessä sijaitseva
pikkukylä oli niin rauhallinen ettei
varkauksia tarvinnut juuri pelätä ja yöt
sujuivat ongelmitta.

TJEU Turangi: Tongariro Crossing
antanee vaeltamisesta pitäville rahan
vastinetta.
Auckland-Bali
Vietimme Aucklandissa vielä yhden illan
majoittuen taasen Sky Cityssä, lähinnä
ostellen telkänpönttöjä ja muita
matkamuistoja, sekä nauttien hyvästä
oluesta. Kasinoreissukin tuotti varsin
yllättävän tuloksen, allekirjoittanut jäi
reiluhkosti voitolle jaappanilaisten
katsellessa vierestä :) 5.2. poistuimme
Uudesta-Seelannista, ja lentomatkat
menivät edelleen leppoisasti, vaikka
leffat olivatkin yhä enemmän syvältä,
Bintang näet pelasti jälleen tilanteen.
Kun huumekuriiri poistui paikaltaan
sankariemme
välistä
onnistui
tupenpeluukin helpommin ja pian
olimmekin reissun viimeisellä etapilla,
Balilla.

Päiväsaikaan
kävimme
mm.
vierailemassa jälleen yhdessä Lotr:n
kuvauspaikassa, vuorella, jossa oli
kuvattu elokuvien Mordor-kohtauksia.
Näkymät ylhäältä olivat jylhät ja karut,
mutta samalla uskomattoman hienot.
Reissun ehkäpä letkeintä antia edusti
Lake Taupolla kanootteilu, jonka aikana
törmäsimme sellaiseenkin ihmeeseen
kuin kelluvat kivet. Muutaman päivän
chillauksen jälkeen suunta käännettiin
kuitenkin lopullisesti kohti Aucklandia
ja maasta poistumista. Matkalla
vierailimme vielä Matamatassa,

TJEU Uusi-Seelanti: Tästä maasta
löydät kaikki muut maailmankolkat
koottuna tiiviiksi paketiksi. On Alppeja,
A m a zonia, preeriaa, Ty r n ä v ä ä ,
S kotlantia, Norjaa, ja
vaikka ja mitä. Ei ihme
että Lotr kuvattiin täällä.
Bali
Paikan turismikulttuuri löi
päin
pläsiä
heti
lentokentällä: Ty h m i ä
rangaistaan ja hölmöiltä
otetaan kaikki rahat pois.
Laitoimme tavaramme
kärryille ja heti ympärillä
oli n. seitsemän äijää
valm iina kus kaam aan
tavaroitamme. Lykättyään
tavaroita n. 10 metriä äijät
vaativat suorituksestaan
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tippiä ohjaamalla meidät lähimmälle
rahanvaihtopisteelle. Sanoimme jotta
vitut, jätimme hemmot käytännössä
nuolemaan näppejään ja painuimme
etsimään taksia. Tästä liikkestä eräs
"kantajista" tuli vielä taksijonoonki asti
valittamaan. Ulos päästyämme lämpö
tuli vastaan kuin tiiliseinä, ja kosteutta
oli varmasti lähemmäs 99 prosenttia.

lähtötasosta.
Liian
nopeat
hinnanmuutokset eivät kannata, liian
hitaat syövät kaikkien hermoja. Oikeilla
taktiikoilla saimme kuitenkin tehtyä
aimo kasan järkeviä ostoksia.
Toisena päivänä vuokrasimme taksin
käyttöömme päiväksi vaivaisella 10
euron hinnalla ja lähdimme kiertämään
saarta. Iloinen veikkomme kierrätti
meitä kaveriensa käsityöpajoissa, vei
meidät vuorenhuipulle ravintolaan, ja
käytti apinatemppelissä. Erääseen
toiseen temppeliin tarvitsimme
sarongit, eräänlaisen hameen,
päästäkseen sisään. Kun ostimme
visiitin päätteeksi sarongit, kysyi
kuskimme hintaa, jonka kuultuaan
repesi nauramaan. Onneksi kusetus oli
korkeintaan muutaman kymmenen
sentin arvoinen :) Paluumatkalla
hotellille
koimme
paikallisen
kuurosateen, joka muutti hetkessä tien
joeksi.

Illan hämyssä suoritettu taksimatka oli
aika villiä kyytiä. Tiet olivat kapeita, eikä
tilaa ollut mainittavaksi asti autojen ja
mopedien ohitellessa toisiaan miten
tykkäsivät. Hotellille pääsy palkitsi
monellakin
tapaa,
ensinnäkin
asumuksena oli pieniä mökkejä,
toisekseen huoneet olivat erittäin hyvin
ilmastoituja. Köpillä tosin oli hienoisia
vaikeuksia mahtua mökkinsä ovesta
sisään, ne kun oli ilmeisesti suunniteltu
paikallisille, jotka ovat suomiviikinkiä
jonninverran lyhyempiä ja laihempia.
Hotellin baari oli myöskin loistava:
Merenranta oli kymmenen metrin
päässä, ja neliönmuotoista baaritiskiä
reunustivat pehmeät löhötuolit. Lisäksi
joka ilta baarissa soitti livebändi
bravuurinaan Shaggyn Angel. Täällä jos
missä oli kiva viettää iltaa kuunnellen
laineen liplatusta ja nauttien Bintangia.
Tulipa pistettyä yhtenä iltana koko
porukalla miljoona menemään, ja
tippiemme seurauksena oli baarimikolla
seuraavana päivänä upouusi lippis.

TJEU
Bali:
Kaupustelijat
tinkaaminen. Bintang.

ja

Bali-Koti
Teimme viimeisenä päivänä vielä
hieman
ostoksia
ennenkuin
suuntasimme takaisin lentokentälle ja
kotimatkalle. Yllättävää kyllä lähtiessä
ei kukaan tullut tarjoamaan kantoapua
ja anomaan tippiä. Sen sijaan pari
seurueemme jäsentä joutui hieman
taivuttelemaan tullimiestä hukattuaan
jonkun perkeleen tärkeän lippalapun
joka maahan saapuessa jokaiselle
jaettiin.
Hohhoi.
Lentomatka
Amsterdamiin sujui jo rutiinilla, mutta
rankasta treenistä johtuen Bintangi ei
enää uponnut samalla tahdilla kuin
menomatkalla. Amsterdamin ostosten
jälkeen siirryimme KLM:n kyydillä
Helsinkiin,
jossa
joukkiomme
väsyneenä mutta taatusti monta
kokemusta rikkaampana hajaantui

Päivisin tutustuimme paikalliseen
kaupankäyntikulttuuriin. Vaihtoehtoja
oli kaksi: Joko menet paikallisiin
ostoskeskuksiin, ja maksat mitä
pyydetään, tai menet kiertelemään
puoteja ja tinkaat kunnes itseäsikin
hävettää. Tinkaamisen taiteenlajin
parhaitin taisi oppia Parru, mutta
muillekin tuli pelin henki selväksi.
Ensimmäisestä tarjouksesta kannattaa
vastatarjota noin kuudesosa, ja lopulta
hinta painunee noin puoleen
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kukin tahoilleen. Itse valitsin
nopeimman reitin, stand-by-lennon
Ouluun oman pedin luo, jonne vihdoin
saavuin 9.2. illalla.
Mitä tästä opimme?
Reissusta jäi käteen paljon hyviä
muistoja, kamalasti tavaraa, elämää
suurempia kokemuksia ja valtavan hyvä
mieli. Ennustaisin että tulen
vierailemaan uudestaan ainakin
Australiassa ja Uudessa-Seelanissa,
Australiaa kun ei tullut juuri nähtyä, ja
Uusi-Seelanti oli yksinkertaisesti niin
perkeleen hieno paikka että mieli teki
lähteä heti kotiinpäästyäni takaisin.
Reissaaminen ensimmäistä kertaa
pohjoismaiden ulkopuolelle oli varsin
virkistävää ja opetti monenmonta asiaa
maailmanmenosta. Toivottavasti
excuperinne jatkuu myös tulevina
vuosina, sen verran antoisa reissu
ulkomaanexcu varmasti on.

Bää sanoo lammas. Tätä kuvaa ei ole
otettu Uusi-Seelannissa eikä Australiassa,
vaan jossain muualla. Lisää lammaskuvia
luvassa seuraavassa Terminaalin
numerossa.

Iso-K

Excuhelmet
BINTANG!
Australialainen naisrantalentis.
Willy.
Eteläisen pallonpuoliskon homous.
"Täähän on hurjempi kuin Wet n' Wild!"
Asshole, ja useimpien maiden pressa Pete.
"Soitellaan." = kädessä paskaa
"Nyt tipuin ihan varmasti."
Sammuminen neljään baariin saman illan aikana.
Empire strikes back.
Lotr-näyttely.
Autokolonna.
Oma talo.
Balin taksikuskimme.
Tinkaaminen.
"En mää pala."
Kirsi, joka kesti äijiä koko reissun.
BINTANG!
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Urheilu-uutisia
OTiT sählyturnaus

suosionosoituksista ja modifiedlaskuvälineemme ylivertaisuudesta
muihin nähden, oli tuomaristo taas sitä
mieltä että jokin muu kilta oli OTiT:ia
parempi. Terminaalin toimitus paheksuu
tuomareiden toimintaa laskiaismäessä.

Oulun Tietoteekkarit ry järjesti
keskiviikkona
12.3.2003
sählyturnauksen. Turnaukseen osallistui
neljä joukkuetta killasta sekä yksi
kannatusjäseneltämme Nokialta. Nokia
lahjoitti myös parhaille maalintekijöille
palkinnoiksi hienot reput.

Rauhalan ympärihiihdot
Myöskin Rauhalan ympärihiihdot
järjestettiin taas tänä vuonna. Kilta
sponsoroi taas kaksi fuksijoukkuetta
kisaan. Kumpikaan ei pärjännyt. Sen
sijaan teekkareiden muodostamat
joukkueet tuntuivat pärjäävän vallan
mainiosti - parhaalla joukkueella meni
radan suorittamiseen aikaa yli kaksi
tuntia.
Kun
aikaa
mitataan
hiihtokilpailuissa, voidaan olla varmoja
että OTiT:n joukkue löytyy varmasti
aikalistojen kärkipäästä!

Turnauksessa pelattiin kaiken kaikkiaan
kymmenen ottelua, neljä ottelua per
joukkue. Turnauksen voitti Nokian
joukkue, joka ei hävinnyt neljästä
pelistään yhtäkään. Toiseksi sijoittui
1+2 vsk. joukkue, joka sai palkintonsa
illalla pidetyissä bileissä. Parhaan
maalintekijän palkinto meni 1+2 vsk.
joukkueen Ollille. Toiseksi para s
maalintekijä oli N1-joukkueen Sippola.
Onnittelut voittajajoukkueelle ja
parhaille maalintekijöille!

Nokian voittajajoukkue poseeraa kameralle.

Laskiaismäki
Oulun Tietoteekkarit osallistuivat
tänäkin vuonna laskiaisriehaan. Kilta
kustansi kisaan kaksi fuksijoukkuetta
sekä yhden modified-luokan joukkueen.
Huolimatta
yleisön
suurista

Fuksityttöjen joukkue on sukset ristissä.

Juissi
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Oulu Kuolee - Osa III
Pakosuunnitelma
Miss Suomi -kisojen myötä.

Kaikesta paineesta ja häslingistä
huolimatta Pertin alkoholin turruttamat
aivot alkoivat vähitellen jauhaa ajatusta
pakosuunnitelmasta. Nyt oli aika
käyttää radikaaleja keinoja, ja yksi
niistä olisi poistuminen hätäpakoaukon
kautta.

Nokia Yliopistoon asennettujen
hätäpakoputkien toimivuudesta oli
monta mielipidettä, sillä ne oli
suunnittelut joku teekkariporukka
dippatyönään. Pertti päätti kuitenkin
yrittää hyödyntää ainoata päähän
pälkähtänyttä ideaa, joten lähimmän
pakoputken -- tai leikillisesti peräaukon
– löytäminen oli nyt tärkeää.

Suomen ihmispoliittinen jaos oli RovaYhteisön tuhansia uhreja vaatineen
onnettomuuden jälkeen säätänyt
kaikkiin
ihmisten
asuttamiin
koplekseihin pakollisiksi hätäpakoaukot,
joita pitkin poistuminen syvältä
ra kennu st en u u m en i s t a o n n i s t u i
salamannopeasti.
Yleensä
kopleksirakennusten – esimerkiksi
Nokia Yliopiston – suurimpia vaaroja
ihmisyksilölle oli loukkuun jääminen
jonnekin syvälle sortumien alle, sillä
rakennuksia oli rakennettu pitkin
vuosikymmeniä
läjäämällä
kerroksia toistensa päälle vähät
välittämättä mitä tai miten kestäviä
rakenteita alle oikeastaan jäi.
Hätäpakoaukkojen oli määrä
pelastaa helposti ja vaivattomasti
jumiin jääneet ihmiset ampumalla
ne yksinkertaisesti taivaalle pitkin
erittäin kestäviä putkia, jotka
ylettyivät syvältä maan uumenista
alimmista tunnetuista kerroksista
aina ulkotasoille saakka. Tosin
hetkellinen kapasiteetti putkissa oli
korkeintaan parikymmentä ihmistä
kerrallaan, ja niistäkin onnellisista
mukaan mahtuneista laskujen
mukaan puolet menehtyivät
valtavan kiihdytyksen tuomiin
vammoihin. Kysyttäessä politikoilta
aukkojen hyöty/hinta-suhdetta ei
kunnollsia vastauksi tullut, mutta
päättäjijen
helpotukseksi
skandaalipäätös unohtui nopeasti

Pertti nousi tuolistaan päätteen edestä
ja käveli päätään hierovan Santsan,
hätäisän Turkan ja muutaman muun
paikalle jääneen kiltalaisen luokse.
- Turkka, mitä tekisit jos tämä paikka
jumittuisi? Eli jos oltasiin täällä vaikka
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kuluttua tekstin alle kuitenkin ilmestyi
tylyt sanat "HYLÄTTY - paluu normaaliin
ajoon". Otitsunin kaijuttimista kuului
tylsän virallinen ja monotoninen ääni:

sortuman takia loukussa?
- Ööö, noudattaisin tietenkin
tietokoneen antamia ohjeita, mutta ei
kai tässä tilanteessa voida soveltaa
jotain sortumahälytystä, vai voidaanko?
Turkka tiesi odottaa Pertin ideoilta
vaikka mitä, mutta nyt hänen puheet
liitelivät ajatuksesta toiseen kyllä liian
vauhdikkaasti.

Turvatason
2
mukaisessa
skannauksessa ei ole havaittu mitään
merkkejä
sortumista
tai
sortumavaaroista. Tämän sektorin
turvallisuudesta vastaava TTK/localnet
ei myöskään va hvista sortumaa.
Hätätilojen valmiusajoa ei käynnistetä,
eikä muihinkaan turvallisuustoimiin
ryhdytä. Voitte valittaa asiasta
paikkallisen turvallisuusosaston kansli--

- Niin, ja mihin tietokone meidät
todennäköisesti yrittäisi ohjata?
Lähimmän pelastuspisteen luo
tietenkin, koska sieltä löytyy hätätie
ulos, pakoputki! Ja ny t h ä n o n
hätätilanne! Jos joku nostaa putken
käyttämisestä älämölyn,
sanotaan vaan vakuuttavasti,
että me jäynättiin Sammulia
ko keilemalla miten hän
kestää 10 G:n kiihdytyksen
krapulassa. Selittyy samalla
oksennukset ja mahdolliset
muut paikalta löytyvät
jäänteet.
- Ja jumakauta minua ei
mihinkään tuomiopäivän
suoliputkeen ängetä, reagoi
Sammuli välittömästi Pertin
ehdotukseen. Yrittäessään
korostaan
valitustaan
nousemalla ylös Perttiä ko h d e n
Sammuli tipahti kiltahuoneen pöydältä
lattialle suoraan oman oksennukseensa.

- No johan on kukkanen, Pertti lausui
pidätellen
räjähtämistään
suunnattomaan kiukkukohtaukseen.
Itsehillintä oli sikäli suhteellisen turhaa,
sillä Otitsun ei suinkaan aikonut lopettaa
Pertin kiusaamista - vaikka loppujen
lopuksi konehan vain yritti palvella
kiltalaista parhaansa mukaan.

- OTITSUN! Tason 1 hätätilanne
parametreillä sortumahälytys lokaalissa
sektorissa, ja ajakin ohjelma tason
vaatimalla prioriteettilla, Pertti sanoi
samalla kun yritti auttaa Sammulia
istumaan tuolille.

- Sir Pertti, Otitsun aloitti, sensorieni
mukaan teidän verenpaineenne on
noussut lähelle terveydelle ennenpitkää
vaarallista tasoa. Muistakaahan, että
mikään tilanne tai kukaan maailmassa
ei oikeuta Teitä vaarantamaan

Otitsun lopetti välittömästi mainosten
ym. verkosta poimimien kiltalaisia
kiinnostavien tietojen näyttämisen 45"
taulunäytöllä, ja väläytti siihen suuren
tekstin "HÄTÄTILANNEPYYNTÖ". Hetken
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hyvinvointianne. Niinpä kehottaisin mitä
ystävällisemmin-

Oulu Kuolee -tarinan ensimmäinen osa on
julkaistu Terminaalin numerossa 1/1995 ja
toinen osa numerossa 1/2003. Tarinan
toistaiseksi viimeinen osa julkaistaan
Terminaalin numerossa 3/2003.

- TURPA RULLALLE, Pertti huusi täyttä
kurkkua ja takoi käsillään lähintä
monitoria. Möykkääminen ei paljoa
auttanut, sillä vaikenemisen sijaan
Otitsun nosti äänen voimakkuuttaan
ilmoittaakseen tyynen rauhallisesti, että
TTK-turvallisuuspäälikkö lähetti
Sammulille viestä, jossa häntä
kehoitettiin antautumaan ilman
vastarintaa.

Kuukauden
Lammas

Turkka käveli Pertin luokse, ja yritti
rauhoitella häntä.
- Eiköhän me luovuteta, vai mitä. Eihän
meitä voida vielä oikeastaan syyttää
yhtään mistään.. kai. Pelastakoon
S a m m u l i o m a n n a h k a n s a va i k k a
selittelemällä.
Pertti ei ollut sitä tyyppiä, joka pahan
paikan tullen jänistäisi ja jättäisi ystävät
pulaan, mutta nyt tilanne alkoi olla
melkoisen hävittynä. Viereisestä
päätehuoneesta kuului jo lähestyvien
turvallisuusjooukkojen kolistelu heidän
rynniessä tulostimien ja monitorien läpi.

Kuukauden lampaana on tällä kertaa
3-vuotias Pamela, jonka kasvattaja
Johan Nussendahl Ruotsin Åresta
kertoo Pamelan olevan oikein
suloinen ja haluttava eläin. Sen ääni
on korvaa miellyttävä ja luonne
s o p i va n ra u h a l l i n e n . I s ä n t ä n s ä
mukaan Pamelan karvasta on sopiva
taas tarttua kiinni noin kuukausi
keritsemisen jälkeen. Kovin harvoinpa
herra Nussendahl on tosin Pamelaa
keritsenyt, tälläkin hetkellä Pamelan
kiinteää takavartaloa peittää pitkä ja
pehmeä karva, josta saa hyvän ja
pitävän otteen.

Ennenkuin kukaan ehti tajuta mitä
oikeastaan tapahtui, maailma muuttui
yllätäen hyvin oudoksi paikaksi.
Tilannetta voisi kai parhaiten kuvata
sanoilla maanjäristys, taivaan tippunen
niskaan, kaaos ja niin edespäin, sillä
valot sammuivat hetkessä ja lattia yritti
paeta jalkojen alta. Rytyninää ja
ihmisten kirkumisia kuului monta
minuuttia --- kukaan ei varmaan
tajunnut ajan kulkua --- ennenkuin
paikalle laskeutui täydellinen hiljaisuus
ja pimeys. Ilma muuttui yllättäen
tunkkaiseksi
ja
betonipölyn
täyttämäksi, sikäli mikä siellä oli ketään
havaintoa tekemässä.

Onko sinulla lammas, jonka haluaisit
esitellä Terminaalin sivuilla? Lähetä
sähköpostilla lampaasi kuva ja kuvaile
hiukan lampaasi parhaita ominaisuuksia
osoitteeseen terminal@ee.oulu.fi. Mikäli
lampaasi valitaan kuukauden lampaaksi,
voit voittaa erikoispalkintoja.

Juha Lehtomäki
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Solmunteko-ohje fukseille
Jotta solmun tekeminen onnistuisi Wappupäivän aamuna helposti, tarjoaa Terminaali
perinteiseen tapaan ohjeet oikeaoppisen teekkarilakin solmun tekemiseen. Fuksit ja asian
jo unohtaneet teekkarit, olkaa hyvä.

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.
Kuva 2

Kuva 1

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 3

Kuva 4
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