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Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti, n:o 2/04

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

Pääkirjoitus
Wappu tulee? Tuleeko Wappu! Olen suorastaan hikisenä jännityksestä jos jotakuta kiinnostaa.
Eikö? Mutta tärkeintä onkin muistaa, että minun sanani ei ole laki, vaan Wappuna saa kaikki pitää
tasapuolisesti hauskaa.
Lomailu riittää ja on aika käydä tositoimiin! Toivottavasti kaikki fuksit ovat keränneet pisteitä
tarpeeksi, että pääsevät Wappuna puhdistautumaan raittiissa ilmassa ja hyvässä seurassa.
Teekkarilakki, tuo fuksin turmio, asetetaan päähän kaikille sen ansainneille henkilöille suuren
seremonian voimin. Kannattaa tulla paikalle kauempaakin!
Tämä sperminaali on samalla puolitieteellinen kokeilu, miten futuristinen lookki toimii
kiltalehdessä. Tulevaisuus on siis iskenyt tännekin. Kärsikää tai iloitkaa. Niin minä teen ainakin.
-Rokeli
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PJ:n palsta
Woehan wappu!
Se alkaa olemaan juurikin se aika
vuodesta, että luennot päättyvät ja
porukka alkaa valmistumaan viimeisiin
tentteihin. Mutta onhan meillä wappu,
juhla armas teekkareiden. Eikä koulu
rasita kännissäoloa. No ei nyt ihan
näinkään, mutta syytä on nollata
vuoden paineet pois, jos siltä tuntuu.
Eihän wappuna kännissä tartte
olla, vaikka enemmistö sitä onkin.
Selvinpäinkin pärjää vallan loistavasti
ja olettehan te (toivottavasti) olleet
suurimman osan elämänne wapuista
selvin päin.
Mutta mites kesä? Toiset menevät
töihin ja toiset pääsevät elbaamaan
biitsillä. Olkoonpa valinta kumpi
tahansa niin muistakaahan nauttia
kesästä täysin rinnoin, sillä yliopiston
toinen
hyvä
puoli
akateemisen
vapauden lisäksi on pitkät kesälomat.
Töissä olevankin pitää muistaa
pysähtyä hetkeksi, vaikka ylitöitä
tekisikin mieli painaa euron kuvat
silmissä. Opiskeluaika on elämänne
parasta aikaa ja töitä ehtii tehdä
tulevaisuudessa ihan niin paljon kuin
vaan sielu sietää.

Mutta mitäpä tässä turhia enempää
Jari Tervoilemaan. Hauskaa Wappua
ja kesää kaikille!!!
Lasse

Kolmossivun tyttökin vaihtoi jo Wappupuvun
päälle.
Samaa
suositellaan
pikkuhiljaa jo teillekin.
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Killan sählycupin tulokset
Keskiviikkona 7.4. taisteltiin killan sählycup. Viime vuoden tavoin kannatusjäsenemme Nokian vieraileva joukkue kävi hakemassa voiton kotiin, jälleen.
Lopputulokset:
1. SIJA
2.
3.
4.
5.

Nokia
Vuosikurssi n
Fuksijoukkue
2. vuosikurssi
3. vuosikurssi

Nokian äärimmäinen tiimi ryhmäpotretissa. Voittajia kaikki.
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In memoriam - OTiT Marlboro Racer

Lumikenttien kutsu kaikui raikuvien
pakkasten rutistaessa pientä Suomea
otteessaan. Otitin heimon erätulien
ympärillä vakavat heimovanhimmat
suorittivat aikojen takaista riittiä. Suut
lausuivat hitaasti loitsua ja kaapuihin
pukeutuneiden hahmojen ryhmyiset
kädet tarttuivat toisiinsa tiiviimmin.
Tuli kuumeni kuumenemistaan. Äkkiä
yksi hahmoista sysäsi huppunsa
syrjään ja nousi seisomaan. Liekit
kajastivat hänen silmälaseistaan. Hän
huusi kovaan ääneen. ”Laskiainen
on tullut! Minä, seppä, kutsun teitä,
sankarit! Astukaa eteemme! Astukaa
eteemme!” Liekit paukkuivat ja yltyivät
valkohehkuisiksi.
Kuului
laulujen
kaikuja,
kuin
muinaiset
jumalat
olisivat paljastaneet salaisuuksiaan.
Hitaasti liekkien keskeltä esiin astui
viisi tummaa, ylvästä hahmoa…
Unos
”Siinä se paska sitten seisoo”, virkkoi
Juho tuijotellessaan maahan. ”Niinpäs
on joo”, totesi tähän nokkelasti
Tuomas. ”Kas vain, niinhän se onkin”,
Janne
jatkoi,
mihin
puolestaan
Jarmo kajautti hilpeästi ”Niinpä niin”.
Jaakko päätti mietinnän lausumalla
”Joopapa joo”. Maassa lojui kaksi
kattopellin palasta. Lämpökäsiteltynä,

karkaistuna, vahattuna ja päälle
kustuna niiden kitkakerroin oli miinus
0,007. Nämä pohjalevyt ja Otitin
loistavat työkalut aseinaan ryhmä
rämä rupesi mahdottomaan tehtävään.
Aikaa oli kaksi viikkoa ja rakentaa
pitäisi uskomaton kisavekotin, paras
kaikista. Onneksi Lajusen Larppa
oli
vihaisessa
tupakanvastaisessa
puheessaan tarjonnut uskomattoman
idean,
johon
porukka
tarttuikin
kuten hukkuva viimeiseen ajopuuhun
raivoavassa
merimyrskyssä.
”Myö
tehhään
tästä
tupakka”,
kiteytti
Jaakko omintakeiseen tyyliinsä, joka
jostain syystä vetosi aina lähistöllä
oleviin naisiin. ”Tehräänpä tupakkaaski”, tarkensi seppä, joka jostain
syystä oli viehtynyt elämänsä kaikilla
osa-alueilla kantikkaisiin muotoihin.
”No niinpäs tehrään!” innostuivat
muutkin ja niin oli ensimmäinen,
rankka työpäivä takana.
Dos
Yön aikana levyt olivat niittautuneet
mystisesti yhteen. Juho sylkäisi pitkän
mällin suustaan katakombin lattialle
ja rykäisi ”Nyt pitäis, poijjaat parrua,
perkele saaha”. Siihen Jarmo
loihe
lausumaan
kujeilevin
silmin ”Enpäs tiännykkää, notta
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homopoikia olet”. ”Nys mie sinut
kalttaan”, kajautti Juho ja ryntäsi
toveriaan
läksyttämään,
mutta
Tuomas aina järkevään tyyliinsä
ilmaisi ajatuksensa ”Ehkäpä Juho
tarkoitti, että meidän on saatava
tukipuita
jättimäiselle
tupakkaaskillemme”. ”Jessöör, sepässe onkin”,
Janne peesasi, minkä salamavalon
räpsyttämiseltään
ehti
ja
jatkoi
”Tuolla on rakennustyömaita lähellä,
etsitäänpäs niiltä. Keulahan myö
tarvimme kansa käyristyksen, jotta
kelekka luistaa”. Juho- poika päästi irti
Jarmosta, jonka päähän kohosi hyvää
vauhtia komeita kuhmuja , ja huikautti
”Mitähän myö keulaan sittes pantais?
Käyrää peltiä tai muovia, vaan mistäs
myö sittee?” Pojat eivät keksineet ja
menivät rankan pohdinnan jälkeen
lounaalle. Mutta matkalla ruokalaan
Jaakko, tuo vanha velmuilija näki
maassa lojuvan valtavan muoviputken.
”Eivät kai ne tuota tarvi”, hän mutisi ohi
kävelevien humutyttöjen langetessa
välittömästi hänen äänensä pauloihin.
Kiiluvaisin silmin hän lähestyi aarretta
aikoen työntää sen taskuunsa, mutta
rakennustyömiehen möreä ääni jyrähti
hänen takaansa ”Perrkeles pojat,
sitä ette vie! Ympäri korvia saatta!”.
Pojat heittivät katkenneita poranteriä
raksamiehen silmille ja pakenivat
kiiruusti lounaalle.
Pitkään
he
särpivät
soppaansa
perimmäisessä nurkassa ympärilleen
pelokkaasti
vilkuillen.
Lounaalta
palattuaan
he
huomasivat,
että
kakkosneloset
ja
laudat
olivat
kävelleet peltien päälle ja naulautuneet
kiinni niihin. Keulaan oli takertunut
kaistaleiksi
sahattua
peltiputkea
muodostaen täydellisen keulan.
Maassa oli huomattava määrä
katkenneita poranteriä. ”No
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onpas se kumma.”, Tuomas huomautti.
”yksi poranterä on vielä ehjä”.
Samassa
sekin
napsahti
poikki,
mureni palasiksi ja disintegroitui
vihaisesti sihisten. Lopun illan poijat
vuolivat puu-ukkoja ja maalailivat
tägejä katakombin seiniin. ”Eikös
viäl laitettais pehemustetta tuonne
sisähän, millä voithais kölliä?”, ehdotti
Juho ja pullisteli hauistaan. ”Sitähän
sie vanaha hinttastelija halluisit”,
vänköili Jarmo vastaan ja pian oli
käynnissä iloiset tukkanuottaset. Pojat
menivät nukkumaan.

Seppis-jake ja porairvistys: Poranterän
arvioitu elinaika 5 sekuntia.

Tres
Aamuaurinko nousi kiekaisten. Tiimi
kiirehti
krapulaisesti
haukotellen
pääkallonpaikalle. Yllättäen raaserissa
oli ihanan pehmeä styroksilevy aseteltuna ergonoomisesti selän paikkeille.
Myös
pohjapellit
oli
käpristetty
kauniisti reunoille. Kylläpä jo kelpasi!
”No sehän on siinä, perrkeles!”,
uhosi Juho, mutta Janne keskeytti
irtautuen
salaliittoajatuksistaan
”Eeehkä se tarttiis viäl päällystettä,
kahtoos kun se ei viäl oikkheen näytä
tupakkiaskilta, nääs”. “No sehä on
selevä. Käydään pölliin vitusti paperia
uniksiluokasta ja niitataan ne tähä”,
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vihjasi Jaakko iskien valloittavasti
silmää. Samaan aikaan eräs ranskatar
alkoi
tuntea
palavaa
kaipuuta
sydämessään. ”Nii, mut se tarvis
tukee, a-nääs, ei se pelk paperi pysy”,
kimautti Jarmo, mihin Juho vastasi
miehekkäästi
ärähtämällä
”Sinun
selekärankas se tukkee tarvis, saatanan
ameeba”. Jarmo kuittasi loitsimalla
Uruk-hain ja Nazgulin Juhon kimppuun
ja saikin olla rauhassa loppupäivän.
Kuitenkin ryhmä oli lopulta yhtä mieltä
siitä, että pelkkä paperi ei tuulessa
ja
tuiverruksessa
pysy
laskurin
kupeilla ja heittäytyivät ankarasti
kuka
minnekin
mietiskelemään,
mistä saataisiin tukevaa kartonkia.
Katakombien syvyyksien ilma rätisi
ja tyhjästä materialisoitui hienoja
valkoisia kartonkilevyjä, niittauskone,
pari riisiä aanelosia ja heinäkuun ’78
Jallu. Kartongit viuhahtivat kelkan
luurankoa vasten, niittikone lauloi ja
aaneloset päällystivät pahvit valoa
nopeammin. Jallun sivut viuhuivat
villisti edestakaisin.

Quattros
Aurinko nousi, jäpikät lauloivat ”katsos
näin näin, tonttu-ukko” ja astelivat
katakombeihin töihin. Vilkaistuaan
raaseria Tuomas aloitti ”vielä, kun
maalaisimme…” Muut katsoivat häntä
pitkään hiljaisuudessa. ”Niin, no
joo”. He nyökkäsivät, ja kävelivät
yhtenä miehenä ulos. Sillä punaisella
sekunnilla, kun ovi läimähti kiinni,
alkoi valkoisen askin pinta kylpeä
akryylimaalisuihkuissa, joita singahteli
eetteristä. Tunteroisen päästä velikullat
steppasivat katakombeihin käenkaalia
ja
pemmikaania
mutustellen.
”Jepsistä
kukkuu,
s’oon
siinä!”
Juho tokaisi ihastellessaan valmista
raaseria ja potkaisi Jarmoa leikkisän
napakasti kylkeen. ”Ollaan me aika
epeleitä”, tämä vastasi tempaistuaan
toverillisesti
Juhoa
Silmarillionin
alkuperäispainoksella
takaraivoon.
”Kikkelis-kokkelis vaan, mitäs läksit”,
Janne vingahti innoissaan Canonin
moottoriperän säestyksellä, mihin
Tuomas yhtyi ”Taidammepa
olla
tänään
kinkerikondiksessa!”.
”Vielä,
kun
saataisiin
vähän
naiskauneutta
tähän
tiimiin”,
Jaakko
murjaisi
Casanovamaisesti ja koko
porukka repesi räjähtävään
naurunremakkaan, jota kesti
pitkälle
auringonlaskuun
asti.
Ja sitten laskettiin, mutta
s’on jo toinen juttu se!

Haistakaa paska koko valtiovalta.

(Seuraavalla
sivulla
on
tämän taianomaisen tiimin
puolitäydellinen esittely.)
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#2

#1 #5 #4 #3

#0 Seppä (Ei kuvassa)
Kaiken alku ja loppu. Antoi haasteen
tiimille.
Kattopeltien
proviisori.
Kova
poika
laulamaan.
Vastasi
ryhmän kovimmasta humalatilasta.
Yritti
hävittää
raaserin
jäänteet
muodikkaaseen tapaan.
Antti Arffman. ”Onko kellään
sytkäriä?”
#1 Juho
Hullu
Kendomies.
Saavuttaa
valaistuksen puumiekkojen ja Hentaipelien avustuksella. Kulturelli. Ei pitänyt
teekkaritorvien pilalle versioidusta
Spinning wheelistä. Raksojen vanha
konkari. Pitkä hujoppi.
Juho Oravainen. ”Ei se oo niin
sentin päälle…”
#2 Jarmo
Gootti. Kysy, mitä lukee Silmarillionin
sivulla 176 ja hän vastaa. Huhutaan,
että tämän miehen takia Christopher
Tolkien vetäytyi julkisuudesta. Ryhmän
kevein laskija. Ei katkonut poranteriä.
Mustakorppi.
Jarmo Pärkkä. ”Emmää voi, mulla
on astma.”
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skitsouden
vaatimukset:
Kaikki
Star Wreckit on tullut katsottua.
Netti-Tv:n
kristallisoimat
aivot.
Pakonomainen kamerannäppäilytarve
viittaa siihen, että tulevaisuuden
ammatti on joko paparazzi tai kuollut.
Bileisiin meikit naamalla ja permanentti
päässä.
Janne
Mahosenaho.
”Kaikki
salaliitot
ovat
yhtä
suurta
konspiraatioteoriaa…”
#4 Tuomas
Pitää edelleenkin Panterasta. Ryhmän
komein letti. Lämäri, joka osaa ampua
tupakka-singolla
oikeaoppisesti.
Freelance-sulkapallisti.
Tuomas
Mustonen.
”No,
naulataan ny kuitenki. Ihan vaan
vittumaisuuttaan”
#5 Jaakko
Itserakas julkisuudentavoittelija. Yritti
lainata tuhannen euron LVI-putkea
rakennusmateriaaliksi.
Don
Juan.
Paras irvistys poranterää katkoessa.
Sprayhuurujen kuningas.
Jaakko Seppälä. ”No nyt mää
poraanki tosi varovasti…”

#3 Janne
Mukana oli myös herra tupakka.
Eksentrikko. Täyttää perinteiset
Jaakko Seppälä
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Wappukyykkää

Wappukyykän mestarit 2004 ratkeavat riemusta
tiistaina 27.4 Tuiran uimalan välittömässä
läheisyydessä. Oheistapahtumana suoritetaan
kirkkovenesoutuja. Tule mukaan pelaamaan tai
kannustamaan kavereita. Ilmoittautumisohjeet löydät
OAMKin sivuilta
http://www.oamk.oulu.fi.
Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura
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Naisen paras ystävä
Wapun kosteikossa pyöriessä voi
tulla äärimmäinen tilanne, jossa
vastakkaisen sukupuolen edustaja
vaatii nähdä sinun rusketusraidatasi!
Silloin on turha enää paeta, sillä sixpack
on jo joko komistamassa vatsaa tai
sisäisesti nautittuna vatsassa. Toiset
urheilevat hikipäissään kuntosalilla
saadakseen haluttavan, jopa naisten
lääpittävän pyykkilautavatsan, kun
taas toiset kantavat lähikaupasta
koritolkulla olutta. Jälkimmäinen voi
olla myös aika hikistä hommaa, jos
huomaa, että tilillä ei ole enää katetta.
Tällöin mahdollisuudet ovat joko
juosta ja kovaa, kovana, kovasti tai
kovempaa. Heittäytymistä spurguksi
voi myös yrittää: ”Heiii shinä kaunish
neiiito shiinä lainaaa mulle vhitonen,
oshtan
lahhjan
äitilleh!”
Neito
toteaa, vähintään mielessään, että
”Niin varmaan ja minä olen Cindy
Grawford”.
Jos sixpack:isi ei lämmitä naisia,
voit
koittaa
seuraavaa
vinkkiä.
Erään tietoteekkarin nerokas oivallus
pitkähiuksisista miehistä: Käännetään
vain toisin päin, niin kukaan ei huomaa
eroa naiseen! Jos sinusta tämä tuntuu
normaalilta, olet homo. Jos tunnet
olosi vaivaantuneeksi, olet piilohomo.
Jos et kertakaikkiaan ymmärtänyt,
olet ruotsalainen. Kuka sanoi, että
homoissa on jotain vikaa? Ihmisen
paras ystävä on koira, naisen paras
ystävä on vibraattori, miehen paras
ystävä on lammas ja homon paras
ystävä on HK:n Blöö, tarvittaessa
kaksi. Koirat nuolevat ja eritoten
kiimaisina hinkkaavat omistajaansa,
mieti siis haluatko itsellesi vain
yhden koiran vai kokonaisen
haaremin! Naisen hyvä ystävä
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on toisaalta homo, mutta kuka niitä
jaksaa katella kaiket päivät ilman
mitään
toimintaa!
Vibraattori
ja
lammas jääköön näin jokaisen oman
mielikuvituksen varaan... HK:n Blöön
käyttötarkoituksen ymmärtävät kyllä
sitä tarvitsevat.
Jos sinulle on käynyt niin onnellisesti,
että
olet
syntynyt
kauniimman
sukupuolen edustajaksi, Wappu tarjoaa
sinulle
huomattavasti
enemmän
valinnanvaraa ainakin teekkareista.
On pieniä ja isoja kännisiä vihreitä,
sinisiä, punaisia, keltaisia, valkoisia
tai mustia miehiä. Jos kuitenkin olet
mies, niin yritä seisoa pystyssä. Naiset
arvostavat tietynlaista ryhdikkyyttä –
pane siis parastasi. Suorat ehdotukset
saattavat iskeytyä naamaan, mutta
jos olet jo teekkari, hallitset jo
kielelliset aktiviteetit. Jos olet fuksi,
eikä sinulla ole kielellistä lahjakkuutta,
voit lohduttautua sillä, että näet
fuksikasteessa vähäpukeisia neitoja.
Down boy! , ei niiden silmälasien pitänyt
vielä huurtua. Kyllä, meillä naisilla on
telepaattisia kykyjä selvittää miesten
ajatukset. Makkaraa, kaljaa, naisia ja
urheilua on sinunkin ajatuksissasi juuri
nyt. Luultavasti eri järjestyksessä ja
eri kokoisina annoksina.
Koolla ei ole väliä. Oletko mies vai
muuten vain heleposti höynäytettävä?
Kun menet pizzeriaan, onko pizzan
koolla väliä? Kun ostat stereoon
kaiuttimia, onko koolla väliä?

Kummankohan
valitsisit?

sinä
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Naispuoliselle
tietotekniikan
opiskelijalle on tasan kahdella koolla
väliä. Toinen on tietokoneen ruudun
tuumakoko ja toinen... – arvasit! Jos
juniorisi on mitään sanomaton, voit
lohduttautua sillä, että Virossa voi
käydä tekemässä korjauksia. Toisaalta
jos budjettisi on samaa suuruusluokkaa
kuin ilokeppisi, niin turha märistä.
Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta.
Wapun saa onneksi nousujohteiseksi
poikkeamalla lähimmässä etanolia
myyvässä
liikkeessä
hakemassa
astetta enemmän nostetta.
Pankaapa pojat paremmaksi! ->

justsingle@hotmail.com

“Vitsejä”
--Mikä on matemaattisten ritareiden yhteisön pyhä esine?
-Integraalin malja
Mitä tahtiin sähkömies tanssaa mieluiten?
-Induktanssin ja kapasitanssin
Millä lentovehkeellä M. Hamina kulkee mieluiten?
-Helikopterilla. Siinä on roottori!
Mistä tuntee kunnon ikiteekkarin?
-Sillä lentää laatta, ja se kärsii otiitista.
-JS
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Lasse Määttä - ”Secrets”
Tiedotusministerin
painostuksesta
aloitamme
Secrets-palstan
julkaisemisen ja näin ensimmäisenä uhrina
Mr. Frogell valitsi minut. Damn!
Noh, Tässäpä sitten Lasse Määttä
– "Secrets"

mutten tuota hämiskammoo. Arvelen
sen tulleen kun 3-4 vuotiaana katsoin
Tarzania ja siinä oli niitä hämähäkkejä
verkkoineen aina haitolla. Niin, ja
onhan tuosta Estonian uppoamisesta
jäänyt semmoinen kammo, ettei
oikein
mielellään
nuku
missään
Olin muistaakseni toisella luokalla ruostepurkissa alimmissa kerroksissa.
ja tykkäsin kiusata oman luokan
tyttöjä niin paljon kuin vain aika antoi Voimaa jaksaa päivästä toiseen saan
periksi. Paras tempaukseni olikin, kun Lurusta ja kaveriporukasta. Välillähän
liikuntatunnilla oli hiihtoa, sillä päätin tuo ahdistaa itse kutakin ja rankasti,
siinä omissa päissäni, että enpä jaksa mutta periksi ei perkele anneta
hiihtää takas kotia, koska matkaa oli tuumaakaan ;)
parisen kilometriä. Näinpä tuumasin
parille meidän luokan tytölle jotka Noloin salaisuuteni.. jaa-a .. liekkö tuo
bongasin heti kotimatkan alusta, että salaisuus enää ollu vähään aikaan.
”Vetäkääpä minut kotia!”. Näin tytöt Laskiaisena tuli sitten oltua sen verran
vetivät minut sauvoista kotiin asti.. soosissa, että kun piti kauppaan
hiihii olinpa ilkeä ;) !!
mennä ostamaan kuivia sukkia, niin
unohtuhan ne maksamatta. Huomasin
Noloin tapaus kännipäissäni töhötet- vasta kassojen jälkeen, että ei perhana
tynä oli muistaakseni wappu, kun nämähän unohtu maksaa. Eiku pihalle
olin
8:lla
luokalla.
Ensimmäistä vaan ja vauhdilla!! ;)
kertaa lähettiin kaveriporukalla vetää
dopingia ihan tosissaan ja joinpa Tässäpä jotain pientä paljastusta..
sitten siinä illalla puoleentoista tuntiin Ja seuraavaksi haastankin secretsien
pullollisen Pink Cattia ja puoli pulloa kirjoittelemiseen itse Toni Frogellin..
Koskenkorvaa. No mitenhän kävi? pallo takas mistä se tulikin ;)
Arvatenkin ei niin hyvin, sillä muisti
WANTED
karkasi kaupungille mennessä ja
DEAD
OR ALIVE
palasi takaisin tullessa aamuyöstä. Oli
tullut töhöiltyä Kajaanin keskustassa
muistamatomassa
tilassa
jonkin
verran.
Mm.
nukuttua
selälleen
Hesburgerin
pöydällä,
huudeltua
väkijoukossa ”Nyt on pakko saada
xxxxxx” jne. Pahapahapaha ilta.
Jos jotain kammoja pitää kertoa niin
ahtaanpaikankammo ja hämähäkit
aiheuttavat ”hiukan” ahdistusta.
Tuon
ahtaanpaikankammon
minä itse kyllä ymmärrän,
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Fuksiseminaari

(3.4.2004 Paikka: Teekkaritalo)

Innokkaana
fuksina
ilmoittauduin
osallistujaksi fuksiseminaariin, vaikka
minulla ei edes ollut sen parempaa
tietoa
tilaisuuden
tarkoituksesta.
Toisaalta olen osallistunut myös
lukuisiin muihin tapahtumiin vailla
minkäänlaista etukäteisinformaatiota.
Ehkä jännitys nimenomaan piilee
juuri siinä! Paljastan täten monen
teekkarifuksin hypyn tuntemattomaan
–
osallistumisen
ihmeellisiin
tilaisuuksiin, joista et voi tietää mitään,
jollet itse niitä koe!
Lauantaina 3.4 oli siis vuorossa
fuksiseminaari. Tyytyväisenä köröttelin
Koskilinjojen kyydillä Linnanmaalle
ystävieni luo. Valmistauduimme iltaan
ja kävelimme teekkareiden omalle
talolle. Meno ei vielä viiden maissa
ollut ihan katossa! Odottelimme
kiltisti fiiliksen nousua keskustelemalla
fiksuista ja ei-niin-fiksuista asioista.
Pian itse seminaari alkoikin ryhmätöiden tekemisellä. Kuuluin ryhmään,
joka keskusteli opiskelusta itsestään.
Aiheina olivat mm. luennot, luennoitsijat ja laskarit. Toisissa ryhmissä
tutkiskeltiin muita osa-alueita, kuten
pienryhmäohjausta.
Lopuksi
vielä

yhteenvetona käytiin
läpi kalvojen avulla.

tuotoksemme

Seuraavaksi meille fukseille järjestettiin pienimuotoinen tietokilpailu, jonka
jälkeen alkoivat sitsit. Juhlatunnelma
oli selvästi alkanut väreillä ilmassa.
Mieliala oli silti mukavan rento!
Asettauduimme
istumaan
pöytiin
pyydetyssä järjestyksessä. Lauloimme
lauluja ja kuuntelimme puheita.
Hetkisen kuluttua jokaisen edessä oli
lääkelasillisen verran kirkasta nestettä.
Useimpien ilmeet olivat ikuistamisen
arvoisia,
kun
sisältö
lopulta
kulautettiin
kurkkuun…
Mitäh????
VETTÄ????
Menin
itsekin
täysin
lankaan. Harvoin tätä naista kukaan
on jujuttanut noin perusteellisesti!
Tietysti järkevä kansalainen pitäisi
kirkasta,
nesteen
olomuodossa
olevaa ainetta ilman muuta vetenä.
Jotenkin vain ajatustoiminnalleni on
käynyt niin, että tämä asia ei olekaan
enää
ollenkaan
selvä...
Tosiasia
kun kuitenkin on, että harvemmin
vettä tarjoillaan aperitiivina! Meitä
fukseja myös hieman hemmoteltiin
– ensikertalaisia kun olimme.
Saimme nimittäin annokset
valmiina
eteemme!
Tämä
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oli huikean tasokasta palvelua, kaunis Nyt on siis aika harmitella, jos et
kiitos siitä!
ollut mukana. Illan aikana kuulimme
monenlaista uutta sekä puheen että
Ruokailun jälkeen porukka hajaantui laulun muodossa. Kokemus oli todella
eri suuntiin. Osa palloili ympäriinsä, mielenkiintoinen! Sitseistä jäi mukava
toiset juttelivat paikoillaan. Varsinkin kuva, joten luultavasti osallistun
miespuoliset
osallistujat
käyttivät vuosien varrella niille vielä monia
hyväkseen mahdollisuuden saunoa. kertoja.
Meininki oli viimeistään tässä vaiheessa
Linde
vapautunutta!
Estot
näyttivät
vähenevän aika monelta! Tästä en
kerro kuitenkaan sen enempää.
Paikalla olleilla on omia muistikuvia,
jos on! Henkilökohtaisesti en ollut
kaikkea todistamassa, koska poistuin
suhteellisen aikaisin paikalta.

Jonkinlainen Wapun aikataulu
27.04.2004 klo 12:00
Wappukyykkää ja Soudut

30.04.2004 klo 12:00
Wappukulkue ja Franzenin patsaan
lakitus

27.04.2004 klo 21:00
Jälkisoudut

30.04.2004 klo 14:00
Fuksikaste

28.04.2004 klo 13:00
Kotikaupungin lyhyt

30.04.2004 klo 21:00
Wiralliset Waaton bileet

28.04.2004 klo 22:00
Ööpisgaala

01.05.2004 klo 03:33
Ashematunnelin Örinät

29.04.2004 klo 10:00
Tempaukset

01.05.2004 klo 04:00
Fuksien lakitus

29.04.2004 klo 12:00
Fuksikisat + köydenveto

01.05.2004 klo 05:00
Fuksien kuolema (lakitus)

29.04.2004 klo 21:00
Waatonaaton bileet

01.05.2004 klo 05:05
Sillis

30.04.2004 klo 11:45
Tempausten voittajien julistus

01.05.2004 klo 09:00
Samppanjamatinea
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30.04.2004 klo 11:50
TeekkariWapun julistus

01.05.2004 klo 18:00
Fuksilakkien polttohautaus
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PÄISSÄÄN KOKKI EXTREMEURHEILUA HAASTAVIMMILLAAN
Vuoden takainen Terminaali esitteli meille
uuden
TV-formaatin
Krapulakeittiön
muodossa. Nyt Sami kokkaa- ohjelman,
Alastoman Kokin, Makupalojen, Kokkisodan
ym. peruskeittiösarjojen rinnalle astuu
uusi sarja, Päissään Kokki. Kronologisessa
järjestyksessä Päissään Kokki toimii
siis nimensä mukaan Krapulakeittiön
edeltäjänä, ja mikäli oikein huonosti käy,
ei Krapulakeittiöön ole seuraavan aamuna
asiaa.

Vaikka keitto, sen valmistus ja
nauttiminen eri muodoissaan lienee
tuttua lähes jokaiselle opiskelijalle,
on kännissä kokkaaminen tunnetusti
hankalaa,
hidasta
ja
vaarallista
puuhaa; jokainen tätä kokeillut tietää
sen. Jos jollain ihmeen konstilla
onnistutkin puukon kanssa säätäessäsi
säilyttämään
sormesi,
menee
homma reisille viimeistään siinä
vaiheessa kun valmistaessasi suurta
kulinaristista erikoistasi - nuudeleita
- sammahdat otsa keittolevyä vasten
vetäen kiehuvat vedet päällesi...
Mutta eipä hätiköidä! Krapulakeittiön
tyyliin Päissään Kokki siis seuraa
vieraiksi
haastettujen
julkimoiden
pilkunjälkeisiä kokkauspuuhia. Jännityksen
kasvattamiseksi
juontaja
luonnollisesti piikkailee ja piilovittuilee
saadakseen kokkiparan hermostumaan.
Suurin
osa
onnettomuuksistahan
sattuu juuri kotona, eli...
Perinteisen
lähigrilliltä
kipaistun
makkaraperunat, puolikas maito ja
musta silmä -kombinaation sijaan
Päissään Kokki haastaa osallistujat
luomaan
jotain
nieltävää
kodin
perusaineksia
käyttäen.
Mistään
saatanan kurmeesta ei siis ole kyse vaan
perusmuonasta, jonka nauttimisen
pitäisi edes hieman lieventää tulevan

aamun Krapulakeittiön haastavuutta.
Sapuskan maun lisäksi loppupisteet
ratkaisee
seuraavien
vaatimusten
kunnialla suorittaminen:
1. Eineksen valmistamisessa edel-lytetään
jonkin sähköisen välineen käyttämistä sekä
aina niin jännittävän järeällä talousveitsellä
suoritettavan pilkkomisrastin onnistunut
läpivienti.
2. Todellisen kisakunnon testaamiseksi
vieras joutuu valmistamaan jotakin hellan
avulla, mikä tunnetusti koituu innokkaiden
sammujien kompastus-kiveksi. Levy on
muistettava laittaa pois päältä, saati
ylipäätään pysyttävä tolpillaan veden
kiehumiseen asti.
3. Mikroa ei saa käyttää.
4. Apuvoimia ei saa tilata.
5. Jääkaapin auki jäämisestä seuraa
miinuspisteitä, puhumattakaan seuraavan
aamun
Krapulakeittiön
haastavuuden
kasvusta
suoraan
verrannollisesti
vitutuskäyrän kanssa.
6. Palohälyttimen laukaiseminen johtaa
kilpailijan diskaukseen.

Kesällä ohjelmaa kuvataan parin
erikoisjakson verran, joiden aiheena
on itseoikeutetusti grillaus,
tuo
Suomen
suven
sulostuttaja
ja
palovammatilastojen
kasvattaja.
Juhannuksen
special
-jaksossa
välineenä
toimii
perisuomalainen
pallogrilli, Perkeleen keksintö, joka
kaatuu pienimmästäkin tuulenvireestä
tai töytäisystä. Grillin sytytystapa on
vapaa, mikä on omiaan lisäämään
jännitystä
öiseen
puuhasteluun.
Kerrostaloasunnon
ollessa
kyseessä mahdollisuus lisäpisteisiin
keskittämällä grillaus pihan
sijasta parvekkeelle.
-TM
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Runosuonen sykettä
Vuosijuhlaruno
Pedo ry 51v
su 8.2. klo 6:58
väsyttää
ei väsytä
olenko seonnut
vai joinko vain liikaa
olenko olemassa
mutta sittenkin
tajusin
ananas
tuo taivaan marja
ja kolmioiden äiti
makeaa
miksi ei
useammin
mutta narut myös roikkuvat katosta
kuin köynnös
tuo hedelmä
ja ne sanovat leopardille
mutta palaa todellisuuteen
siis ole itsesi
mene nukkumaan
mut siis
päärynän ja persikan välissä
on niin hyvä olotila oikeasti,
ettei ihminen sitä voi ymmärtää
- Maj Hanah T.
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KMP2004 - ÄÄRIMMÄINEN REISSU

”What are they gonna say about them?
What are they gonna say? That they were
kind men? That they were wise men? That
they had plans? That they had wisdom?
Bullshit man!”

Ja taas koitti se aika vuodesta,
kun mustahaalarisen lauman urhoollisimmat (eli känniääliöimmät)
lähtivät kiertämään bussilla maailmaa.
Mukana
oli
myös
puoli
bussia
sinihaalarisia sisarkiltalaisia, jotka
lähdön
aikaan
valtasivatkin
heti
bussin sikaosaston. Kotimaanpitkän
kestoksi oli arvottu neljä päivää,
ja ensimmäisen päivän taipaleeksi
muodostui Oulu-Kuopio-Jyväskylä.
Matkan ensimmäinen pysähdys tehtiin perinteisiä arvoja kunnioittaen
Pulkkilassa, jossa pyhät monumentit
ABC ja Alko seisoivat. Luultavasti henget
tulivat tyytyväisiksi, koskapa rahaa
uhrattiin melkoisesti jo matkan tässä
vaiheessa. Bussin tunnelmaa saattoi
alussa kutsua jopa jännittyneeksi,
olihan
tämä
suurimmalle
osalle
matkalaisista ensimmäinen heidän
kokemansa
KMP.
Vanhemmat
tieteenharjoittajat kertoivat huimia
tarinoita edellisistä
reissuista ja
opastivat mukana olevia fukseja
ja tupsufukseja excuilun saloihin.

Suurin osa olikin juonut itseään
ja bussia mukavaksi, kun porukka
rantautui Kuopioon. Elektrobit oli
sitten perunut yritysvierailun, mutta
tilalle oli järjestetty tutustumista
AMK:n
tiloihin
ja
laitteistoihin.
Vaikuttavaa, kerta kaikkiaan. Ruokailu
tapahtui myös Kuopion yliopistolla ja
matka jatkui siitä kohti Jyväskylää.
Kuopiossakin tapahtui vierailu Alkoon,
joten matka alkoi yllättäen tuntua yhä
mukavammalta. ABBAn karaokevideo
laitettiin pyörimään ja Lane onnistui
telomaan kättään bussin vessan
oveen. Myös ensimmäinen känniääl
iöviittakiinnitys otettiin. Luru kaatoi
hyvää juomakelpoista viinaa housuille
ja lattialle, ja tämä todettiinkin
viitan arvoiseksi tapaukseksi. Kuskin
varastoista löydetty jynkkyfilmi tuotti
henkistä tuskaa monissa, mutta bussin
takaosasto
tykkäsi
laadukkaasta
näyttelystä ja uskottavasta dialogista.
Jyväskylään saavuttiin siinä kello viiden
maissa iltapäivällä. Kamat jätettiin
majoituspaikkaan ja sitten painuttiin
saunalle. Jos nyt oikein muistan, niin
Ilokivi oli saunan nimi ja sitten siellä
juotiin ja saunottiin. Paikalla
näkyi vain muutama natiivi,
mutta eihän OTiT ennenkään
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ole tarvinnut ulkopuolisten apua
juhlimiseen. Erityismaininnan illasta
ansaitsivat
Tupakinmittainen
ja
Schumi. Ensiksi mainittu siksi, että
oli aivan perseet ja arvaamattomassa
mielentilassa.
Schumi
taas
ei
uskonut natiivien varoitusta siitä,
että
invavessan
hälytysnarusta
vetämisestä meni tieto muuallekin kuin
paikanpäällä oleville. Känniääliöviitta
siis ansaitusti Schumille. Lane kaatoi
alkoholia lattialle, ja sai vähäksi aikaa
viitan
itselleen.
Tuomarineuvosto
kuitenkin kokoontui ja päätti kyseessä
olevan niin vähäisen rikkeen, että
viitta palautui edelliselle omistajalle.

joten baarista poistuttiin tyylikkäästi
kävellen. Onneksi IVS oli opetellut
armeijassa
ollessaan
lukemaan
karttaa, joten perille majapaikkaan
saavuttiin ilman harharetkiä. Yöllä
SIKin excumestari ristittiin Kätyriksi ja
excumestarin apulainen (joka oikeasti
pyöritti koko showta) Vompatiksi.
Myös Zombi oli nähty.
”Everyone gets everything he wants. I
wanted booze, and for my sins, they gave
me some.”

Perjantaiaamu
oli
pahanhajuinen
ja ankea. Majoitustila haisi todella
pahalle (ummehtuneelle), ja itsekin
meinasin laatata jo heti aamulla.
Urheasti pidin kuitenkin pintani, ja niin
tekivät myös toiset. Monien mielestä
tilanne alkoi jo olla epätodellinen,
koskapa
laattapaidan
korkkaajaa
ei näkynyt eikä kuulunut. Olihan
sentään
reissun toinen aamu jo
valkenemassa.
Huhujen
mukaan
joku oli yöllä käynyt puklaamassa,
mutta kukaan ei tunnustanut asiaa
kysyttäessä.
Tupakinmittainen
sai
känniääliöviitan edellisillan jatkuvan
näytön perusteella, eikä kukaan kyllä
Ilta
jatkui
Gigglin
Marlinissa, voinut olla asiasta eri mieltä.
jossa oli opiskelijabileet ja paljon
haalaripukuisia ihmisiä. Oksu otti Matka jatkuikin kohti Lahtea ja
kiinnityksen viittaan pudottamalla ei Hartwallin
tehtaita.
Takaosaston
vain yhden, vaan kaksi lasituoppia fuksiporukka ei ollut oikein vielä
keskelle tanssilattiaa. Todistettavasti tajunnut KMP:n perimmäistä ideaa,
myös
lasimurskassakin
voi
siis ja valitteli kovaa kohtaloaan. Eivät
tanssia. Viitan herruuden saanut Oksu kuulemma olleet saaneet nukkua
kommentoi tilannetta tuttuun tyyliinsä yöllä, kun oli liian iso meteli. Siihen
katsomalla allekirjoittanutta sumein pystyi toteamaan ainoastaan: ”Voi
silmin ja toteamalla lyhyesti: ”OHO.” kyynel,
byhyhyhyhyhyy…”
Muuten
Ilta kuitenkin jatkui, ja OTiT vei voiton bussireissu kohti Lahtea sujuikin
muun muassa kaljanjuontikisassa. vanhalla
mukavalla
kaavalla,
Tilataksia ei sitten saatu (Jyväskylän videoissa pyöri välillä jynkky ja
kaikki KAKSI tilataksia olivat välillä Abba tai Finnhits. Hartwallilla
ajossa, eikä kenenkään mieleen käytiin tutustumassa nykyaikaiseen
tullut tilata kahta tavallista), panimotekniikkaan ja juotiin yhdet. Tosi
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nopeat saivat kaksi. Känniääliöviitan
herruus
vaihtui
SIKin
fuksille
nimeltä Tomi. Miehen takki unohtui
Hartwallille, joten bussi kaarsi takaisin,
eikä nälkäinen teekkarilauma sitten
syönytkään Lahden keskustassa. Myös
ruokailu Mäntsälän Shellillä osoittautui
tyhjäksi arvaksi, kun seisova pöytä
ei ollut käytössä. No, ainakin ”[ ]
Kiinnostaa [X] Ei kiinnosta” –lappuja
jaeltiin ahkerasti joka puolelle (niin
kuin edellisenäkin päivänä).
Ruokaa saatiin viimein Mäntsälän
keskustasta.
Porukka
suuntasi
markettiin
ruokaa
ostamaan
tai
Hesburgerille.
Aikaa
kaikkeen
sompailuun tuhraantui niin paljon,
että cursion vetäjiäkään ei enää
hirveästi
kiinnostanut.
Espoossa
sijaitsevaan
Tecnomen
–nimiseen
firmaan suuntautuva yritysvierailu
kun oli auttamattomasti myöhässä.
Puolisen tuntia myöhässä sitten ko.
firman pihaan kaarrettiinkin. Ehkäpä
se oli jopa hyvä asia, sillä ensimmäinen
yrityksen edustaja jauhoi kuivaa dataa,
joka kiinnosti mm. kiviäkin.
Ensimmäisen
edustajan
lähdettyä
vierailuvastaavaksi jäi Onaniemeläinen
teekkari,
joka
kuitenkin
oli
jo
ehtinyt siirtyä aika vahvasti rahaa
tahkoamaan.
Tuo
miekkonen
oli
muuten
ollut
perustamassa
Onaniemen
informaatioverkostojen
kiltaa ja oli muutenkin elävä esimerkki
siitä,
että
infoverkostolaisetkin
saattavat ehkä jopa hyvällä tuurilla
joskus saada töitä. (Vaikka Londo
muuta väittäisikin. ;-) Eihän kyseinen
tyyppi yhtään tiennyt mitä tehdä
kanssamme, joten syötyämme ja
juotuamme firmat tarjoamat karkit ja
limpparit (joo, ei kaljaa - pettymys)
haastoimme
tyypit
kyykkäpeliin

Tecnomenin
parkkipaikalle.
Turha
tietysti kysyäkään, kumpi voitti.
OTiT tietysti, mutta aika pienellä
marginaalilla loppujen lopuksi.

Sitten olikin aika hyökätä Ison
Omenan ostoskeskukseen, tarkemmin
sanottuna siis Alkoon. Tämän jälkeen
määränpäänä oli Gorsu –niminen
sauna jossain päin Onaniemeä. Siellä
juotiin, siellä saunottiin… Ja niin
edespäin. Illan tapahtumista kertovat
minulle vain kuvat ja villit tarinat, sillä
illan edetessä siirryin Espoossa asuvan
kaverin viinavarastoa tyhjentämään.
Kuuleman mukaan illalla paikalle
oli ilmestynyt teologiopiskelijoita ja
varsinkin Jockeylla (nimi muutettu)
oli ollut (taas kerran) kova meno
päällä. Lane kesytti Puuman (aka.
Kätyri),
ja
Jokavuotisella
sekä
Lakella oli meneillään jonkinasteiset
hallitusneuvottelut.
SIKin
ainoa
naisedustaja, Sóile, harrasti rappusakrobatiaa ja kävi hankkimassa itselleen
kävelykepit
pystyssä
pysymisen
avittamiseksi. Tästäpä hän
saikin ”hassunhauskan” lempinimen Nelijalka-Soilikki.
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”You smell that? Do you smell that?...
Vomit, son. Nothing else in the world
smells like that. I love the smell of vomit
in the morning. You know, one time we
had this Kotimaanpitkä excursion, for four
days. When it was all over I looked the
bus. We didn’t find one of ‘em sober, not
one stinkin’ techical student. The smell,
you know that vomiting smell, the whole
bus. Smelled like... victory. Someday this
trip’s gonna end... ”

Lauantaiaamuna
Onaniemessä
tunnelma oli astetta vaisumpaa.
Laattapaitakin oli korkattu. Katja sai
kunnian ostaa paidan, mutta päälleen
hän ei sitä laittanut, koska illan
aikana myös Kätyri, Soilikki ja Lane
olivat
harrastaneet
laatoittamisen
jaloa taidetta. Päälleen paidan puki
ensimmäisenä siis Lane. Bussikuski,
joka oli asiaäijä ja muutenkin aivan
äärimmäinen,
harrastikin
aamulla
verbaaliakrobatiaa toteamalla, kuinka
hän kadehti bussiin raahautuvia
teekkareita: ”Ajatelkaa, kyllä nuo
hotellihuoneet ovat yliarvostettuja…
Itsehän heräsin puhtaiden lakanoiden
välistä, kävin raikkaassa suihkussa
ja söin maittavan aamupalan. Kun
kävin
katsomassa
noita
teidän
majoitustilojanne, niin kyllä minua
harmitti, että itse jouduin nukkumaan
rauhallisesti ja mukavasti…” Kun bussi
ohitti hotellin, jossa kuski oli nukkunut,
kaikki teekkarit yksimielisesti näyttivät
sormea hotellia kohden.
Lähimmän marketti/Alko –yhdistelmän
luona alkoi taas tapahtua. Väki osti
ruokaa ja juotavaa, sillä edessä oli
pitkä matka kohti Suomen Turkua,
eli Turkua. Zombi oli rahakkaalla
päällä, koskapa pudotti bussin edessä
jallupullon suoraan asfaltille. Ansaittu
känniääliöviittakiinnitys
siitä.
Matkalla SIK innostui laulamaan
karaokea, ja yritti väittää OTiTin
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meininkiä
vaisuksi.
Juuri
silloin
Arffman esitti bravuurinsa, joka kuului
jotensakin näin: ”Öääööörrrgghghh”.
Täysi
oksennusbussi
jätettiin
seuraavalle
linja-autopysäkille
puunoksaan roikkumaan, ja laattapaitaan kiinnityksen ottanut Arffi
lauloi kaikkien toiveiden vastaisesti
”Volgan”.

Turkuun Kupittaan vanhalle asemalle
saavuttiin joskus. Titeenien Taisto
alkoi. Oululaisia ei noin yleisesti
ottaen kiinnostanut, mutta rasteja
kierreltiin silti. Ohjelmassa oli tulitikun
heittoa, vaakabenjiä, sinapin syöntiä
ja olutkorikrusifiksiä. Lisäksi aseman
pihalla vedettiin köyttä ja pelattiin
polttopalloa.
Suurimmaksi
osaksi
ihmisten ajatukset olivat kuitenkin jo
karanneet kohti kello yhdeksältä (illalla)
alkavaa juomapeliä. Onaniemeläiset
eivät sitten vaivautuneet saapumaan
TiTeTaan, jota paheksuttiin syvästi.
Kyseessä on kuitenkin yksi kaikkien
tietoteekkareiden
suurimmista
vuosittaisista tapahtumista.
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Välissä ehti hyvin käydä ylioppilaskylässä saunomassa. Ja pukuhuoneen
ikkunasta pääsi kerrostalon katollekin
– kyseistä optiota käytettiinkin heti
hyväksi. Saunalle ilmaantui myös
muiden paikkakuntien teekkareita,
vaikkakaan syvempää kanssakäymistä
ei harrastettukaan. Oma huomioni
kiinnittyi Turkulaisten tapaan vaihtaa
nopeasti
lennossa
puhuttu
kieli
suomesta ruotsiksi ja toisin päin.
Tämänkin panin merkille lähinnä siksi,
että itärajan vieressä pienen elämäni
asuneena tuo svenska ei hirvittävän
hyvin taivu ja sen sujuva lausuminen
kuulostaa eksoottiselta.
Taksilla takaisin Kupittaalle ja lisää
alkoholia elimistöön. Jostakin kumman
syystä lappeen Rannan väki ei
hirveästi arvostanut ”[ ] Kiinnostaa
[X] Ei kiinnosta” –excuhuumoriamme.
Ehkä syynä oli SIKin edellisellä viikolla
tapahtunut vierailu lappeen Rannassa,
jossa oli joillekin tullut jo yliannostus
edellämainittuun hokemaan. Eniwei,
juomapeli alkoi ja yllättäen samoihin
aikoihin
lappusemme
alkoivat
kadota käsistämme. Inhat lappeen
Rantalaiset varastivat ja polttivat
niitä säälimättä. Ei todellakaan näin.
Itsekin jouduin juomapelin ollessa
tiiviimmillään
taistelemaan
erään

teekkarineitokaisen
kanssa
”ei
kiinnosta” –lapustani. Hävisin, kun
vastustajan ilmaan heittämä Bacardi
Breezer –pullo osui päähäni. Onneksi
SIK oli kaukokatseisesti ottanut
lappusia mukaan todella paljon…
Mutta takaisin siihen juomapeliin.
Oulun edustajina toimivat Lasse,
Johtonen ja Juissi. Noppaa heitti Arffi.
Koska Onaniemi ei ollut paikalla, heitä
edustivat Oulun Laurat: Lane, Lake
ja Luru. Laurojen nopanheittäjänä
toimi Jokavuotinen alias Kuukautinen.
Pelin sisältö on aika hyvin selostettu
kännilogissa, joka on toivottavasti
tulostettu jonnekin tämän lehden
sivuille. OTiT voitti juomapelin, mutta
TiTeTan voitto meni yksimielisesti
Onaniemeen. Ensi vuonna sitten
siellä.
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Bailut
oikeastaan
vasta
alkoivat
juomapelin
loputtua.
Laattapaita
löysi
Jokavuotisen
kodin,
mutta
kauaa ei hänkään saanut sitä pitää.
Eki
nimittäin
tuli
varoittamatta
takavasemmalta, ja nappasi paidan
herruuden itselleen. Ja näytti siltä,
että yrjöäminen vasta aloitti kyseisen
neitokaisen illanvieton, sen verran
vauhdikkaasti hän otti tanssilattian
haltuunsa. Ja sitten ilta etenikin siihen
normaaliin malliin: iloisesti ja lopussa
varsin juopuneesti. Eki sai respectiä
läpsimällä Juissia, Johtosta ja Junesta
poskelle – ja varsin kovaa. Kellon
siirtyminen kesäaikaan ei haitannut
ketään ja pystyihän niillä vanhoilla
junanpenkeilläkin nukkumaan, kun
väsy iski. Kaiken kaikkiaan TiTeTa:ssa
oli niin hauskaa, että on sinne ensi
vuonnakin päästävä.

”Someday this excursion’s gonna end.
That’d be just fine with the SS- boys on
the bus. They weren’t looking for anything
more than a way home. Trouble is, I’d
been back there, and I knew that it just
didn’t exist anymore.”

Sunnuntaiaamun krapula ja
tuijotin Turkulaisen vessan
Liskodisko sai luvan
ja kuskin mukaan
piti
pyyhkiä
jalat

22

vapina,
seinää.
alkaa,
meidän
bussiin

astuttaessa. Pyyhimme silti, vaikkei
kiinnostanutkaan. Matka kohti Oulua
alkoi, mutta OTiTin liikenneministeri
Jockey (nimi muutettu) aloitti vasta
nyt omat bileensä. Ohrapirtelöä juoden
hän toimikin bussin esitanssijana. Yön
tapahtumat alkoivat saada selkeyttä,
varsinkin Arffmanin hajonnut lakki sai
selityksensä. Ei siis kannata mennä
nukkuvan Juneksen kurkun päälle
istumaan – mies voi vaikka suuttua
ja repiä teekkarilakista tupsun irti.
Känniääliöviitta
vaihtoi
aamulla
vähemmän
yllättäen
omistajaa.
Tukka-Junes
oli
vetänyt
miehiä
turpaan ja repinyt Arffin lakin tupsun
irti, joten viitan herruus siirtyi hänelle,
vaikka SIK märisi jälleen kerran. Itse
asiassa oli vaikeaa löytää jotain asiaa,
josta SIK ei olisi avautunut. Kaikki
kunnia tietysti heidän urhoollisille
fukseilleen, jotka
uskalsivat KMP:
lle lähteä, mutta
olisi nyt ehkä
voinut odottaa
m u u t a m a n
vanhemmankin
sinihaalarisen
t i e t e e n harjoittajan
ilmaantuvan
m a t k a l l e .
Toisaalta
pitää
kehua
sikaosaston yhteislauluhenkeä, Finnhitsit
raikuivat moitteetta. Myöskin jynkky
kiinnosti kovasti SS-miehistöä, siitä
bonusta.
Matkalla
pysähdyttiin
Vaasaan
syömään RAXilla. Tietäähän sen,
että raavaat tietoteekkarit saivat
sielläkin aikaan kaikenlaista. Muun
muassa miestenvessa tukkeutui, kiitos
ylensyöneiden OTiTlaisten.
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Kokkolassakin
pysähdyttiin
jollain
huoltsikalla. Siellä tavattiin myös
Kärppien E-junnuja, jotka totesivat
meidät haalaripukuiset miehet aika
”spedeiksi”. Kun pieni osasto urheita
exculaisia meni sitten Kärppäbussiin
toteamaan, että ”ei kiinnosta”, kuului
takaosastosta hento mutta kirkas
ääni: ”ime munaa!” Kyllä nuo juniorit
osaavat, ei voi muuta kuin äimistellä
pojankloppien verbaliikkaa ja kykyä
ottaa tilanne ns. haltuun.

kohtasi meitä liikenneympyrässä juuri
ennen Oulun moottoritietä. Bussi
kiersi ympyrän 15 kertaa, mikä taitaa
olla jonkinasteinen ennätys. Ainakaan
en ole muilta kuullut tarinoita vielä
useammista kierroksista. Linnanmaalle
saavuttiin hyvässä järjestyksessä.
Matkaa oli takana 1682 kilometriä.
Kiitos mahtavasta reissusta kaikille
mukana olleille. Ja vaikka OTiTin
ja SIKin välillä pientä sanasotaa
käytiinkin, niin hyviä tyyppejä te kaikki
olette. Aikuisten oikeesti. Ensi vuonna
Kalajoella
bussikuski
hämmästytti uudestaan.
kaikki kiertämällä liikenneympyrän 13
kertaa, mutta kaikkein suurin äimistys
-Scam

KMP:n kännilogi
Torstai
9.25 Arffi ei voi ostaa exculaseja
ku sillä on piilarit. Z-miehen varma.
Pulkkila rules… Paperikaan ei maksa
mitään. Armoton taistelu miljonääriHerninksestä toteaa 15. Positiivista…
kukaan ei ole edes sammunut vielä.
Arffi varautuu 200 km:n matkaan 2:lla
leijonalekalla ja 1:llä rainbow-colalla…
Suhdehan on 50/60. Elektrobittiä
dissataan,
kuulemma
varautuivat
bussilliseen ja tulijoita on vajaa bussi
-> meitä on kuulemma liikaa! TUPPI
HUUDETTU.
9.41 Hä? Vitu!!!
10.03 Abba rules!!!
10.09 Tuppi ja ABBA jatQ
10.12 Vittu ku ramasit… -Lasse
10.20 Savossa ollaan! Nyt ei naarata!
=)
15.05 Karaoke rulez again… =)
15.07 Arffi ja Lasu laulaa tunteella
mukana!
15.09 Kaikki ossaa!
15.45 (Kasa kännisiä harakanvarpaita
– puhtaaksikirjoittajan huom.)

15.51 HÄ!!!!!
15.53 Jokavuotinen, Olli & Schumi
nukkuu! Way to go! Schumi on
dokannu
koko
yön,
joten
se
anteeksiannettakoon,
mutta
nuo
muut… Helvetti mitä hommaa!
16.00 IVHS kävi paikkauttamassa
kättään
laastarin
avulla.
Nyrkkeilyottelussa ”LauraN vs. auton
vessan ovi” ovi siirtyi johtoon 0-1.
Haava oli iso, kaksi laastaria meni.
16.10 Dr. Escobar on yhtä ruma kuin
ennenkin. Lähettiin just Hankasalmelta
(Neste-huoltsikka).
16.11
Sovittiin
traumaterapiasta
kaikkien haavan hoitoon osallistuneiden
kesken. Siihen vaaditaan paljon
viinaa.
16.15 Sormi on melkeen halki, mut
sama sille: tuo jostain hommattu
”laatuleffa” tuottaa enemmän tuskaa
16.17 1. kiinnitys känniääliöviittaan
by Luru! Viinat housuille… ja lattialle!
Siinä vasta kunnon esikuva kilteille
fuksipalleroille!
16.18 Gay? What? I’ll show
you gay!

23

16.25 Kuuma, kostea, hikinen…
16.27 Äiti, matka meni ihan hyvin,
katsoimme Lassieta
16.38 ”16.18” Mitäh? Onko homoja?
Tuleeko sikaa? Kah, likaista materiaalia
bussissa. JALAT SUUHUN! Cheer:
#muumilaakso
16.41 Jean… SSSS… Ouuujeah!
16.44 Kohta tuun… Jyväskylään
16.46
Jynkyti
jynkyti….
Tultiin
Jyväskylään. Taxi: 014 106 900
16.50 Ollaan Jyväskyllä. Jukka ei osaa
käyttää kännykkäänsä. On siinäkin
tietoteekkari.
16.51 Juissi väittää muka olevansa
humalassa
21.22 Schumi aiheutti palohälytyksen
00.53 Jee jee, was up niggat?
04.11 ”Josh joku tulee valittaa
metelistä niin minä sanon että puhu
Vompatille” –Junes
PERJANTAI
10.00 Alkossa. Ei se pullollinen
mihinkään riitä. Otetaan kaksi tai
kuusi
10.17 ABBA pyörii… Perkele. Miksi ei
taidefilmejä?
10.18 Viime yönä bongattiin VOMPATTI
ja ZOMBI. Ja ”saatanan sikkiläinen” vei
paikan.
”Tukka on niin pystyssä kuin on.”
Junes oli niin holot koko yön että
ei midn järkeä. Me ollaan Vompatin
faneja
”Vompatti pyörittää tätä excua”
–Junes
SIK
on
hinttarilusmujen
kilta.
Sähköjänisten
Duracellit
kuluivat
loppuun jo ekana päivänä. Mokomat
paskiaiset joutas jättää seuraavalle
pysäkille, niin ei ainakaan kukaan
nukkuva poika itkis kun miehet
laulaa. – Erik von Wetzküngel
”VITTU OER” – Jukka
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10.30 Pää on vähän pipi. No, sillä
se lähtee millä on tullutkin (kait…)
Onneksi ei enää vatsaa myllerrä.
Silmälasitkin oli vääntyny jossain
viime yönä eli hyvin on excu menny
tähän asti
”Tukka pystyssä ja toinen päivä
edessä” –Dr. Escobar
10.30
Väsyttää
sairaasti.
Ei
nukkumisesta tullu mitään viime yönä,
kun jotkut päättivät tulla esittämään
lauluja nukkuville
10.34 Kauniita unia… EI!
Juho, soita mulle sun munaa…
10.46
Vihainen
karhu
hyökkäsi
kimppuuni… Join sen.
10.52 Olo edelleen pöpperöinen ja
ABBA vituttaa. Pitänee alkaa juomaan
11.03 Jassoo. Kännilogi tuli takas.
Pitänee kirjoittaa jotain paskaa
11.05 Meidän PJ kertoi tuossa
vähän aikaa sitten ”hyvän” vitsin:
”Kuinka monta sähköfuksia tarvitaan
vaihtamaan hehkulamppu? –Ei voi
tietää kun ne kaikki nukkuu tuolla
takana.”
11.06 Vielä paskempi vitsi: ”Montako
SIKkiläistä
vaaditaan
vaihtamaan
hehkulamppu? –En tiedä enkä välitä.”
Punaviiniä, punaviiniä!
11.11 Älä märise! Porno alkoi
pyörimään, onneksi. Sen verran
jännään paikkaan jäi eilen, että
oli
pakko
saada
nähdä
tuon
”kolmio”draaman kehitys
(VMK)==(Vittu Mikä Jätkä)
11.15 Lasselle (PJ) soitti varmaan
projektipäällikkö
kun
jynkky
oli
parhaimmillaan. Hyvä taustamusiikki
=)
11.40 Voitto on meidän
11.46 ”Tuohan syö naisen!” –Teemu
jynkkyä katsellessa
13.37 ”Eka kerta on aina vaikein”
–Junes
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13.46
Tomi
(SIK)
sai
viitan
unohdettuaan takkinsa Hartwallille
13.55 Kuski: ”Siivosin vierailun
aikana. Raja oli selvä, takaosassa ei
ollut pulloja. (Sik istuu takana, paitsi
Vompatti ja Kätyri)
13.59 Paska reissu. Lisää viinaa
– XQM
14.01 OER! Vompatti kunniaan… no
onhan se selvä! – TMP
14.05 Apinaa meinattiin koijata.
Laattapaita
meinasi
putkahtaa
maailmaan korkki-huutojen jälkeen,
mutta (valitettavasti) jallu ei tehnyt
tehtäväänsä
14.10 ”Elämä” voittaa! Ei tullut oksua,
joten nousuun vaan
14.20 Puoli pussia turkinpippuria ja
puoli litraa ponjakkia. Valmistus: anna
liueta – salmiakkiponjakki on valmis
nautittavaksi
14.21 ”Mitä? Minäkö? Kävinkö mä
vessassa?” –Schumi, kun puhe kääntyi
Ilokiven vessahälytyksiin
14.23
Kätyrillä
on
petollista
salmaripontikkaa
14.32 ”Kai sitä on jotain eilen tullu
tehtyä, kun on tullut rakko käteen”
–Oksupoksu
14.32 Shellin ruokailu on tyhjä arpa
15.12 Karjalapulloissa lonkkukorkkeja,
ei prkl! – TMP
16.17 ”V**** jätkä taas nukkuu kuin
Koala, kun pitäs olla ajan hermolla”
–Lasse
18.58 ”Mankka tänne ja VITTU-biisi
soimaan” –Jockey
20.25 ”Mun kaikki vaihtosukat on
mystisesti kadonnu” -Schumi

LAUANTAI

11.13 Lööpissä nähtyä: ”Schumi
ja Ralf eivät ole enää väleissä.”
(Iltalehti)
11.14 Schumi on kuollut –toim.
huom.
11.15 Kansa vaatii John Lennonia
pornon sijaan
11.16 Kiviä ei kiinnosta
11.17 Lois Lane on erittäin chic
11.20 Tabermannin ”Kiitti vitusti”
–biisi jäi sitten jonnekin onaniemeen.
Bussissa kerrotaan paskoja Turkuvitsejä
11.27 Se vaan tuli!
11.28 Ranskalaista pornoa dubattuna
saksaksi!
11.30
Ihme
”pojoing”
ääni
jynkkyleffassa. Ja on muuten sellaista
dialogia, että on käsikirjoittajallekin
maksettu
11.30 –”—
11.44 Usko ouluntietoteekkareihin on
mennyt. Aha
11.50 Laattapaita vaihtaa omistajaa…
Tuolla bussin etuosassa kuulemma
hieman tuoksahtaa…
11.52 OTiTlaiset ei enää kestä
kolmatta päivää, etuosassa on vaisu
meininki
11.58
PASKAPUHETTA!
Vaisu
meininki? Arffi on laatannut ja laulaa
Volgaa bussin etuosassa… Ei tod. voi
sanoa vaisuksi meiningiksi. SIK-fuksit
on vaan kateellisia kun ne ei osaa
ryypätä
12.00 John ”Junes” Lennon bongattu
karaokevideolta!
12.03 Möylät!
PE-LA yö: Lasse hyppäsi onakiveltä 12.04 Fuxit ei osaa
ukemilla alas… -TMP
12.06 Saapuu ta…
Byy…
12.09 Toiset fuxit ei vaan osaa ryypätä.
Harmi ettei matkanjohtaja saa
juoda
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12.11 ”Shössössöö ärlight sössöö”
–Junes
12.14 Nehän on kuin kaksi karvaa.
Turvotus alkaa melkei laskea. NOH.
12.15 Huihui, Turku häämöttää. SSryhmä, HÄ? –TMP
12.18 Vihreä tervapääsky sukelsi
puolimustaan pöllötraktoriin ja vinoolkapäinen
tanssija
kaatoi
koko
korttitalon
turun
sinappiputkilon
taakse
piiloon
eikä
talonmiestä
näkynyt missään!
12.21 HC on fuksi by joku
12.21
SS-ryhmä
laulaa.
Jee!
Takapenkki on sittenkin elossa
12.23 Kalsarikännit alkaa, mutta
SS-fuxit vaan laulaa. Miksiköhän
ihmeessä
pitää
olla
tanssityttö
karaokevideossa…?
12.56 Heräsin. Ihmettelen, miksi
”stadilainen” ei vapaaehtoisesti muuta
Jakomäkeen?
Kiinnostaako?
Syy
lienee sama, kuin se että miksi minä
en muuta Turkuun. Mietippä sitä.
12.32 Kirkkovene, ikkuna ja sanko
(piirrettynä siis, puhtaaksikirj. huom.)
12.33 Do it yourself!
12.34 Kalsarikännit menossa ja
Juneksella tukka sekasin
12.36 ”Ken on syntynyt”-biisi raikaa
12.42 Humala, vaikkei oo pystyny
juomaan mitään tänään (Osku)
TiTeTa-logi alkaa (puht.kirj. huom.)
16.00 Sinappi kuplii mahassa
<TaoTeo_> Pilluu??!!
16.05 Köyhiähän se vituttaa ->
Alkoon!
16.08 Arffi on naamat!
16.12 Persettä!
16.14 Turku on Suomen Tampere
16.15 Haista sinä paska!
16.16 OER
16.19 DroNtka NneRk Mekh
RazbB’ok!
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16.28 Luru on leimattu tyttö. Ei
kiinnosta (x)
16.31 Moeuelaet!
16.35 Polttopallo… Ei kiinnosta,
uskokaa nyt jo!
16.43 Simppa jaksaa vaan märistä
16.54 Massasta poiketen kirjoitan
erilailla kuin odotettiin
16.00 (rannekellon mukaan) Ei vois
vähempää kiinnostaa
16.00 (edelleen sama kello) SIK
Teekkari viuhahti: ”otetaan kisa kuka
eka löytää mun vaatteet”
19.00 Soille märisee, ei kiinnosta
19.13 Löysin tän lärpäkkeen tästä
pöydältä.
Kynä
toimii
ajoittain
huonosti!
19.19
[ ] Kiinnostaa
[X] Ei kiinnosta
19.55 Ja copy paste
19.56 Lake & Lane tykkää toistensa
perseistä
20.09 Lois Lane: ”lappeen Rannasta
tullee tietoKONEteekkareita”
20.19 Allekirjoittaneen ensimmäinen
kirj.
kännilogiin.
Yöpaikkaa
persiistä, sauna hevonvitussa. Liikaa
kuppikuntia, eli sekaantukaa enemmän
ns. sisarkiltoihin.
20.25 ÄLÄ MÄRISE VAA
20.26 Möylät!

Sperminaali / 2004
??.?? yhyy.
20.30 Teemua ei oikeesti kiinnosta!
Ei tod.
20.32 Lauroja ei kiinnosta! Älä märise,
kyynel…
20.30 Kolmas kerta, rakastuuko sitä
liian helpolla? No jos totta puhutaan,
niin kyllä ja ei. Rakastua saa ja pitää!
Mistään ei tule mitään ilman isoa
ärrää.
Kohta alkaa juomapeli, mutta en minä
mitään siitä muista. METALLIA SOI.
GO TAMPERE (Varsinkin Wexi).
20.41
( ) Kiinnostaa
(X) Ei kiinnosta
20.45 Ekiäkin kiinnostaa
Lahnaakin kiinnostaa
Lois Laneakin kiinnostaa
Lurppaakin kiinnostaa
KAIKKIA KIINNOSTAA!
21.00 Juomapeli alkaa, kuulemma
21.02 Nyt se alkoi. Porukka on
pelilaudan ääressä ja tyttöjä EI
KIINNOSTA.
21.05
Allekirjoittanutta
vituttaa,
koska kaveri on ihan vitun kännissä ja
joi mun viinat
21.11 Peli taitaa alkaa AIKUISTEN
OIKEESTI. Tampere on tupakilla, yksi
minuutti
21.17 Jokavuotinen hävis nopanheiton,
Tampere aloittaa
21.23 Laurat heittää noppaa –
pääsivät Poriin. Saivat 6 olutta
21.27 Laurat juo vielä olutta, vuoro
siirtyy etiäpäin. Oulun poijjaat ei osaa
pelata
21.32 Arffi heittää TAAS päin persettä.
Joukkue ei ole iloinen.
21.35 Tytöt heitti taas bileet, 6 kaljaa!
Ne on kohta perseet
21.36 Oulun tiimi pääsi Seinäjoelle.
”Aavan meren tuolla puolen” lauletaan!
Pari ölssiä tuli myös
21.45
Takaisin
tauolta
(login
kirjoittajan siis)… Oulun tytöt ei päässy

mihinkään
21.48
Oulu
pääsi
Tornioon,
opetusministeriö vei kaiken. Nyt
vituttaa, joten suruun viinaa. Oulun
tytöt heittää…
21.49 Nelonen tuli. Tytöt meni
Kuopioon. Olutta tuli – ylläri ylläri – ja
kalakukkoa (Reissumiestä ja silakkaa).
Kiviäkin oikeesti kiinnostaa nämä
muistiinpanot. Kiitti vitusti.
[Login kirjoittaja vaihtui edellisen
lähdettyä taistelemaan ”ei kiinnosta” –
lapun herruudesta lappeen Rantalaisen
teekkaritytön kanssa. – taas jonkun
huom.]
Jaha. ”Meille tulevat kohat ylös” sano
Rogell. (+F eteen, toim. huom.)
- OtiT pojat sai bileet!! Rovaniemi
- Lurulla on edelleen leima otsassa
- Opetusministerin nimiin juotetaan
Tampereen poikia
- Lippa lappa
- ”Kyllä tai sitten joo” –Puuma
- ”Kaks tai kuus” –Schumi
- Laurat jyrää
- Lasse purskuttelee kaljaa. Äijä
läträä
- Äijät joutu punnertamaan kaljan
eteen
- ”Voi jumalauta” –Oululaiset totesi
- ”Kaljaa!” Äijät sai vielä kissanruokaa
kun pohjoisessa tuli nälkä
- Oulun tytöt on naamat. Ei omaa
vuoroaan huomaa/ymmärrä
- Tampereen fuksi (kääliö) omi nopan
ja tyypit joutuivat taistelemaan
siitä. Vittu.
- Se oli lanttulaatikkoa
- OTiT voitti! Übervictory!
Pelaajien kommentteja: ”Keli oli liukas
ja vitun märkä”
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Välihuomautus:
01.15 Oskua ei kiinnosta
16.00 [22.22] ”Laattapaita jätti minut. 01.23 Kaisa on 5:nnen vuoden
Se löysi Jokavuotisen kodin.” –Giga
(Turkulainen) Teekkari, eikä oo ikinä
ollu yötä Kupittaan vanhalla asemalla
Lisää kommentteja:
01.28 Schumi istuu miehen sylissä
22.24 ”Se ei ollut kissanruokaa 01.28 Mies istuu Tanelin sylissä
(lohta ja tonnikalaa), se oli oikeesti 01.29 Schumi OWNED!
lanttulaatikkoa” –Juissi
01.30 Koponen ei laattaa… harmi…
22.32 Lassea huudettiin voittajien 01.35 Wexi on pahoillaan siitä
pöytään. Äijä seiso 2 metrin päässä että ei asu enää Oulussa… Oulun
mutta ei muka kuullu kun kurkku tupsufukseilla kun on nykyään liian
suorana huudettiin. Oli varmaan ekit siistit lakit
silmillä.
01.45 Määttä tuli kertomaan, että on
22.49 Lassella on laput silmillä. Ei kurssia tasan 2000. Wexi ei uskonu
huomaa…
01.50
Testataan
kuinka
monta
6x ”Vittu mikä pikakänni – oikeesti” teekkaria saadaan istumaan VR:
–Juissi
n junan istuimeen = 8. Wexi
22.52 Rusinat on POP!
alimmaisena
22.52 Suunnitelma Onaniemeläisten 01.52 Näköjään RESPECTA-kylttikin
päänmenoksi. Wexi puhuu, puhuu… ja on materialisoitunut majapaikkaamme
puhuu
02.00 Wexillä ja Johtosella on
00.11
lappeen
Ranta
OWNED! monologi. Tai dialogi. Tai logi. Tai
Käytiin vittuilemassa bussin mikkiin: jotain.
”Oululaisia ei kiinnosta!” Näyttivät 02.10 Wexi kuulemma käyttää höyliä.
sitten meille persettä (kts. kuva)
Karvanpoistoaineet EI OLE JEES!
04.00 (00.15) ”Lauloin Volgan” –Arffi 02.15 Junes huudettu. Mr. Tukkaa ei
00.17 Äijä on yks jätkistä (siis Anniina vaan näy missään
(Eki))
02.20 Johtonen toteaa että: ”OHI!”
00.18
Vexi
kerto
kukista
ja 02.25 Vompatti on tullu keskustasta.
mehiläisistä
Jipppppiiiiiiiiiiiiiii.
Simppa
märisee
00.27 Määttä ja muutamat Tampereen vaan
teekkarit laulaa Sörnai-Gushaa
02.28 Simpan mielestä Juneksella on
00.28 Tupakinmittanen on edelleen ÄÄRIMMÄINEN VARTALO
sammunut. Lieköhän muistaa illasta 02.29 Koponen meni kakomaan,
mitään enää huomenna…
mutta ei saanu edes oksennettua
00.30 ”Sano vaan Angus” –Puuma/ 02.30 Junes otti Anniinalta turpiin!
Kätyri/MacGyver
02.35 Eikä ollu ees huhu. On kuvia
00.31
Eki
paljastui
Rokelin ja videoita verihieveriin asti. Juissi
aurinkolasien rikkojaksi
neuvoo, mutta korvaan osu. Juissi
00.35 ”Vittu yritä kiihottua – EI OIKEESTI neuvoo, miks se tietää?
TOIMI!” –Eki
02.37 Liekö oikeasti oikein, mutta ne
00.40 ”Anna geeliä horo!” – Junes
kopeloi
00.41 ”Hehehehehheeheeeheheheehe 02.38 ”Juuri näin, vielä vartalo
heh” –Junes
mukaan niin läpsähtää” –Johtonen
00.45
”Väsynyttä
fiilistä” Ja kaikilla on mukavaa.
–Natiivi
02.40 Harjoittelua -> Juissilla osuu
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korvaan vielä…
”Vielä tulee tuostakin kyykänpelaaja”
–Noze
02.42 Ja Junes saa damagea,
Wompatti on PÄÄT!
02.45 Osku ei arvosta rk:ta
02.50 Eki läpsii Juissia VIELÄKIN
poskelle – Johtosta myös
02.58 ”Näillä vitun hauiksilla ei oo
voimaa” –Johtonen
[Kesäajaksi muuttui]
04.10 ”Tulin tänne cursiolle läpsimään
miehiä” –Eki
04.20 Porukka on yllättävän pirteää
kellonaikaan nähden. Määttä heräsi
noin minuutiksi ja sammu taas.
04.??
”Jukka,
näytä
vartalos!”
–Simppa
”Aaargh! Oot rumempi kuin Homer!”
–Simppa
04.35
Kätyrikin
jo
koomailee.
Neuvosesta se on ihan jees. (Ei
hirveästi
eroa
hereillä
olevaan
versioon.)
04.40 ”Professional ei oksenna”
–Koponen
04.50 Neuvonen tappoi miehen* (eli
SIKin excumestarin).
”Ei ne kestä mun käsittelyssä” –
Neuvonen
(*välikuolema, huom.)
04.55 ”Mulla on handsfree, älä koske
mun hands-freehen!”
04.56 RW kuorsaa. Se sammu tuonne
nurkkaan.
04.57 ”Päivästä päivään levoton
Vompatti tekee itsestään vampyyrin”
–Arffi & Simppa
05.06 Pohjasta ei kiinnosta ja
Schumilla on ääni mennyt.

07.45 Aletaan kehitellä ajatusta
stereoiden soittamisesta
08.15 Stereot saadaan toimimaan,
ensimmäiset ihmiset alkavat heräillä
koomasta
[OTiTin muistiinpanot alkavat]
09.32 Ääni on edelleen mennyt.
Joku on ehkä uittanut meisseliä
suussa ehkä. Vesi on hyvää, muttei
tuo helpotusta darraan. Liskodisko
alkakoon.
09.34 Niin että hyvää huomenta
vaan.
09.50
Junes
ynisee,
bussiin
sirryttäessä pitää pyyhkiä jalat
10.04 ”Ei se potkimatta niele”
–Nelijalka
”Mulla tulee nenästä paskaa” –
Nelijalka
10.08 VMÖ = vittu mikä möylä
Miespääosa pornofilmissä ansaittu,
joillakin on vaan pornoviikset
10.10 Aamukänni ja irti!
10.10 Jaa-a. Kertaillaanpas yön
tapahtumia
tuolta
Junes-akselin
suunnalta. Mies oli meinannut riehua
ja olihan ne Arffin kanssa tapelleetkin.
Liskodisko on bussissa hyvällä mallilla
aluillaan. Juneksen tukasta vittuillaan.

SUNNUNTAI
[Natiivien muistiinpanoja aamulta]
07.00 Ensimmäiset hereillä olevat
ihmiset saapuvat asemalle jatkoille
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10.12 VJK = Vittu mitkä bileet
(Sinppa). Onneksi on ohrapirtelöä ja
Jouni esitanssijana. Ei jaksa kiinnostaa
mua! Ei ihan oikeesti. Vompatti on
OTiTlainen
10.21 kts. 10.10
10.22 ”Ei jaksa kiinnostaa mua” –Kirsi
Ranto
10.31 Caion sauna huudettu…
18.35 13 KIERROSTA KALAJOEN
LIIKENNEYMPYRÄSSÄ!!!
Meillä
on
äärimmäinen kuski!
18.47
”Soilikki”
kuulostaa
ihan
naapuritilan lehmältä
18.48 Jamit alkoi: ”Ässät korkealla”
oli eka biisi
18.49 Tauko
18.58 MC Vasara: ”Älä lääpi mua”
”Tää on aika eksoottinen biisi”

– Schumi
19.10 ”Vartija ei tykänny mun
kasseista” –Junes
19.10 Porin Ässät oli joskus korkealla.
K-Y-R-P-Ä – KYRPÄT!
19.11 ”Kovasin ja Kätyri on Vompatin
sidekickejä” -Scam
”Mitäh?
Vompatti
syö
kikkeliä?”
–Jockey
19.52
15
KIERROSTA
OULUN
MOOTTORITIELLE
JOHTAVASSA
LIIKENNEYMPYRÄSSÄ!
Antero
Mertarannan
sanoin:
”Tämä
on
ihanaa”
20.10 Oulun raja – lakki päästä!
20.14 ”Tiedättekö mikä odottaa minua
kotona? Annos ranskalaisia keittiön
pöydällä…” -Schumi
20.30 Lipastolla. Tämä oli tässä.
Yhteensä 1682 km.
Kännilogin tulkitsijana toimi Scam

Solmunteko-ohje Wapuksi sitä tarvitseville
--------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.
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6. Voit vielä nysvätä solmu(j)a parempaan
kohtaan.
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Excuhelmet aka GSM (KMP) helmet:
“Joskus vittu kuumenee hankauskitkasta.” - Lake
“Sehän yrittää tökkiä meitä!” - Lake
“En märise kun mulla on patukka suussa.” - Eki
“SS-Miesten kanssa saattaa joutua vaikka taka-aktiin.” - Lake
“Vittu on ihana asia.” - Excubussin kuski
“Juneksella on äärimmäinen vartalo.” - Simppa
“VMK - Vittu mikä jätkä.” - Simppa
“Se ei ollu oksennus, se oli märkä röyhtäsy.” - Johtonen
“Vähänkö ootte spedejä.” - Kärppien E-junnu Kokkolassa
“Ime munaa.” - Kärppien E-junnu Kokkolassa
“Mistä rakkaus alkoi - perseestä.” - Lane ja Lake
Jockeyn rami:
Jockey:“Pysähdytään tauolle. Pannaan 25 minuuttia aikaa.”
Joku: “Kuka oikeesti jaksaa panna 25 minuuttia?”
Jockey:“No MINÄ ihan oikeesti jaksan panna 25 minuuttia, mutta teitä ei
varmaan kiinnosta.”

Seuraavassa numerossa kohtalaisella todennäköisyydellä:
Mm. Jotain kylmää, Perhosenkeräilijän muistelmat, Assarin kauhunovelli, peikkolaakson tarinat osa I ja Rokeli “Secrets” (Yeah, right.)
Luvassa on myös suuri piirustuskilpailu. Aihetta ei ole.
Terminaali ottaa kuvia vastaan torstaisin. Parhaan kuvan arvostelija
saa palkinnon. Eli minä, heh.
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