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Editor’s Pit
Jaaha! Wappu se tulla jolokottaa ja taitaapa tämä lehti hyökätä painosta juuri sopivasti ennen kötinöiden alkua. Kevät on mennyt nopeasti ja paljon on ehtinyt tapahtua. Onneksi palkinto talven raadannasta on kuitenkin jo ovella ja viikon mittainen Wappu jälleen tosiasia. Varsinkin fukseille tuleva viikko on varmasti yksi vuoden kohokohtia joten mikäpä olisikaan parempaa kuin suunnata kohti kesälaitumia
täysivaltainen Teekkariwappu takana?
Terminaalin ulkoasu on saanut uuden kuosin alkuvuoden aikana. Johtuen osaksi päätoimittajan kiireistä taittoajankohdan koittaessa ja
osaksi haluttomuudesta muuttaa tuoretta linjaa, ei Sperminaali taiton
puolesta juurikaan poikkea vuoden ensimmäisestä numerosta. Juttujen
puute sen sijaan on ainakin tältä tontilta katsoen uhkaava. Killan virallisena äänikanavana Terminaali kaipaa alituisesti tuoretta verta, joten
deku In
!hau tavutus
mikäli kesällä töissä on pitkät kahvitauot tai luppoaikaa jää muuten
n
ni
vain, ota ihmeessä valitsemasi kirjoitusväline kouraan ja anna palaa. sig
Mutta eipä tässä tämän kummempaa. Wappuun
on aikaa enää muutama hassu päivä, joten on
aika jälleen virittää haalari pelikuntoon, tallentaa Myrkytyskeskuksen numero kännykkään ja
täyttää katoamisilmoitus valmiiksi. Wappu tulee, ja se jos mikä on mahtava asia!
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PJ:n palsta
Wappu, tuo Teekkarin juhannus ja joulu, tulee taas. Lukukausi ja -vuosi alkaa olemaan
lopuillaan. Niin Teekkarit kuin fuksitkin valmistautuvat pariin viimeiseen tentiin ennen
kuin lähtevät kesän viettohon. Osa on päässyt töihin tienaamaan, jotkut opiskelevat.
Yksi akateemisen elämän hyvistä puolista on pitkät kesät, joiden aikana voi ainakin yrittää rentoutua ja ladata akkuja seuraavalla työntäyteiselle opiskeluvuodelle.
Wappuviikon rientojen aikana on hyvä muistaa pitää yllä Teekkarien mainetta. Valitettavan monesti kaikki haalariasuiset örveltäjät yhdistetään teekkareihin, mutta ei
anneta sen häiritä. Pidetään tontit oman biletyksen jäljiltä siistinä ja lasinsirut pois
pyöräteiltä niin mahdollisimman monella on hauskaa.
Fuksien aktiivisuudesta on ollut paljon puhetta tänä keväänä. Muutamia aktiiveja toki
on, mutta yleisesti fuksien innokkuus on tuntunut laskevan kaikkialla maassa, niin Oulussa kuin Otaniemessä. Kukaan ei oikein tunnu tietävän mistä on kyse, mutta toivottavasti
ensi syksy tuo paljon lisää aktiivisia toimijoita kiltaan. Eivätpä fuksit toisaalta ole yksin (epä)aktiivisuudessaan. Osallistujapula vaivasi mm. KotiMaanPitkää, ja muutenkin
monet tutut naamat ovat kadonneet johonkin. Liekö uusi tutkintorakenne pelottanut
vanhemmatkin Teekkarit sitten opiskelemaan, vai onko kyseessä vain normaalia poistumaa opiskelijariennoista.
Eipä minulla tällä erää muuta. Erittäin
iloista Wappua ja hyvää kesää kaikille
kiltalaisille! Olkoon uittovesi mahdollisimman kylymää :-)
-Jaakko

Kolmossivun tyttökin sen tietää: wappua voi juhlia myös ilman haalareita
Terminaali - Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988
4-6 numeroa vuodessa. 19. vuosikerta, numero 2/2006
(150 kpl)
Painopaikka: Oulun yliopistopaino, 2006
Julkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry
Kannen kuva: Mikko Similä
Päätoimittaja: Tuomas Mustonen
Toimittajat: Jouni Kovasin, Antti Arffman
Osoite: Oulun Tietoteekkarit ry / Terminaali, PL4500, 90014 Oulun Yliopisto
Kotisivut: www.otit.ﬁ/live/terminaali
Sähköposti: terminal@ee.oulu.ﬁ
Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n, päätoimittajan tai
kenenkään muunkaan kantaa. Ei sillä että tätä lootaa kukaan lukisi, mutta näin se kuitenkin vaan on, räyh.
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Tohtorin palsta
Heipsan vaan kaikille. Vappu tulee, ehkäpä Tohtorikin. Tällä kertaa Tohtorille
on lähetetty paljon vappuaiheisia kysymyksiä. Joten erityisesti fuksit, lukekaa
palsta silmä kovana (toivottavasti vain silmä). Ja miksipä ei Teekkarikin näitä
ohjeita vappuna tarvitsisi.

Q: Milloin wappuun valmistautuminen kannattaa aloittaa?
A: Vappuun pitää ruveta valmistautumaan silloi kun saapuu fuksina yliopistoon
sisälle. Elikkäs nyt alkaa jo olla liian myöhäistä. Mutta ei vielä mitään hätää.
Tohtorin vappukurssi (1,5ov./2op.) opettaa niin fuksin kuin maksankin vapun
rientoihin soveltuvaksi.
Q: Miten fuksi voi selvitä wapusta hengissä?
A: Ei mitenkään. Itse en ole tavannut yhtään fuksia hengissä Vapun jälkeen.
Q: Voiko siitä selvitä hengissä?
A: Voi, mutta se vaatii erittäin hyvän pohjatyön. Jos
et yksinään pysty siihen niin suosittelen Tohtorin
Vappukurssia.
Q: Voiko maksaan tulla kuolio?
A: Rasvamaksa, alkoholi hepatiitti ja kirroosi ovat
niitä yleisimpiä maksavaurioita. Kuolio on paljon harvinaisempi, mutta ei mahdoton. Sen saavuttamiseen
tarvitaan sen verta paljon koiravettä ettei itse
Tohtorikaan jaksa sitä Virosta kantaa.
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Q: Saako kaupasta varapernoja?
A: Varapernoja ja maksoja saa kaupan lihatiskiltä.
Yleensä valikoima on melko iso ja Tohtori suosittaakin hankkimaan lähisukulaisemme sian elimiä. Tohtori
asentaakin elimen kuin elimen yhden Koiravesipullon
hinnalla
Q: Montako koiraa kuluu yhden koiravesipullon valmistamiseen?
A: Koiravesihän sisältää 80% koiraa. Joten isosta
koirasta saa useita kymmeniä pulloja koiravettä. Mutta koiraaveden laatu on
sitä parempaa, mitä pienempää ja nuorempaa koiraa siihen on käytetty.

Kotimaanpitkällä Tohtori kartoitti wc-tuntemustaan menestyksekkäästi viimevuoden tapaan. Tällä
kertaa vuorossa Tampere ja Bommarikompleksin vastasiivottu, hyväntuoksuinen miesten WC.

Q: Onko totta, että Otit-naiset ei
oksenna?
A: Kyllähän se totta on ja asian voi
todeta vieressä olevasta kuvasta.

Mutta eipä tässä muuta kuin kaikille
erittäin kosteaa Vappua!
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Kevään mittaan killan sisällä on käyty lukuisia mestaruuskisoja. Viimeisinpien kiltahuonepileiden yhteydessä järjestetyn 9-palloCupin vei fuksi Antti Karjalainen. Samana iltana soditun WormsCupin puolestaan otti nimiinsä Jouni
Knuutinen.
Viimeisimmät voittajat leivottiin viikolla 15, jolloin ratkaistiin killan snookerja tikkamestarit. Snookerturneen voiton vei Antti Aho ja tikkakisan Jukka
Määttä. Toimitus onnittelee voittajia ym. perusläppää jne.
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Raportti Vasaran ja curlingin
kohtaamisesta
Juopottelukieltoa rikottu

A

prillipäivän
jälkeinen
sunnuntaiaamu valkeni kauniin kirkkaana
ja kello kahdeksan herätyksestä huolimatta lähes koko Vasaran pelaajisto
oli täydessä iskussa. Edelliselle illalle
seurajohdon toimesta langetettua juopottelukieltoa oli malttanut noudattaa
kaikki muut paitsi Vesa “Vesseli” Hepaaho ja Olli “Paskis” Huoviala.

Villisti tequilaa Onnelassa kumonnut
Hepa-aho oli ehtinyt kertoa tuntemuksistaan irciin aamyöllä ennen lopullista
sammumista.
- Voi herrajumala, oksentelin ehkä
pitkästä aikaa kiakki sisukseelimet

ulos. Perkeles. Tervetuloa otelli helpotukseen.
Kahdeksalta kuskina toimineen Vili
“Viljami”
Seppäsen
tekstiviestiin
herännyt Hepa-aho lopulta tajusi erheensä ja sen seuraukset.
- Hereillä se minäkin oon ja kännissä
ku käki. Joku viisaampi ois voinu olla
eilen kiltisti juopottelematta.
Kaikki kaksitoista pelaajaa saatiin
kuitenkin päänsärystä huolimatta
kerättyä kyyteihin ja matka kohti
päänäyttämöä, Oulunsalon jäähallia,
saattoi alkaa.

Tuplapoistoja ja kaatumisia

J

äähallilla aamu aloitettiin pikaisella
kertauksella curlingin säännöistä
isäntänä toimineen CC Lingon kapteenin opastuksella. Tämä oli kuitenkin Vasaran pojille jo tuttua kauraa,
sillä olihan “Vode” Liukkonen johdattanut meidät lajin salaisuuksiin olympialaisten aikaan, kun kaikki glory
hunttasivat Uusiksen joukkueen voittokulkua.

kuetta pelaajinaan Paskis, Temppi ja
Zarpov. Kolmosjoukkueessa harjasivat ja heittivät kapteeni Antti “Tohtori” Arffmanin lisäksi Vili, Kuppa ja
Vesseli.
Vasaran poikien keskinäisessä pelissä
oli niskan päällä Laszlon joukkue.
Kapteeni itse näytti mallia heittämällä
huikean tuplapoiston, joka sai aikaan
aplodit myös viereisellä kentällä.
Heittoa tosin edelsi pyllähtäminen ja
selällään maannut Laszlo saikin kiittää rouva Fortunaa, että tulos oli niinkin onnistunut.

Muutaman
harjoitteluheiton
jälkeen oli aika aloittaa veret suussa
pelaaminen. CC Linko sai vastaansa
MC Vasaran ykkösjoukkueen, jossa
pelasivat kapteeni Jani “Kuqi” Haikalan lisäksi Joni, Äksä ja Junes. Lasse
“Laszlo” Määttä kipparoi kakkosjouk-

8

SPERMINAALI 2006
Teppo “Kuppa” Malinen tiivistikin lajin
luonteen.

VS.

- Vaikeinta oli olla kaatumatta ja telomatta itteään. Huomenna ei takuulla edes
pää käänny.
Toki myös selitys huonoon tasapainoon ja epäonnistuneisiin heittoihin
oli valmiina. Vikahan ei koskaan ole
itsessä, vaan olosuhteissa ja välineissä.
- Meidän kenttä kaarto ensin toiseen ja
sitte toiseen suuntaan.

CC Linko näyttää kaapin paikan

T

oisella kentällä ottivat yhteen siis
Vasaran ykkösporukka ja CC Linko.
Ottelu alkoi tasaisissa merkeissä ja
Vasaran kolmannessa päässä tekemän
kahden pisteen ryöstön jälkeen vastustajaa jo ravisteltiin oikein kunnolla.
Aloittelijoiden tuuri ei kuitenkaan riittänyt loppuun asti.

Päivän muotisanan, Petteri Sihvosen
lanseeraaman
pelikirjan
noudattamisessa ilmeni ongelmia. Vaikka
taktiikka oli periaatteessa kunnossa ja
heittoja juonittiin ajatuksella, ei tulos
yleensä ollut toivottu. Kapteeni Haikalakin asian huomasi.
- Vittu, että oli turhaa hommaa näyttää mitään merkkiä. 75% heitoista
lähti just eri suuntaan kuin mitä merkki
oli. Olis ollu ﬁksumpaa näyttää merkki johonkin, mihin se kivi ei missään
nimessä olis saanu mennä.

Vasara joutui tekemään myös taktisen
vaihdon, kun ilmeni, että Ville “Junes”
Junttila heittää kakkospaikalta tyhjäänkin pesään kovia poistoja. Näinpä
Janne “Äksä” Tuovinen otti Junttilan
paikan. Tämäkään ei kuitenkaan auttanut ja Tuovinen oli silminnähden
murtunut.
- Ryssittiin hyvä alku. Noustiin hienosti kahden pisteen tappiosta johtoon,
mutta sitten petti hermo ja alettiin
varmistelemaan.

Kovien
po
tuijotus istojen erikois
mie
kiveen ja
tuloksen hen, Juneksen
, ty
a läpihe
itto nelj ylinäyte. Uusis
ällä ens
immäis mainen
ellä yrit
yksellä.
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Heittojen
suunnan
lisäksi
myös heiton pituuden arvioiminen oli hakusessa. Suojakivet olivat säännöllisesti
joko liian lujia tai lyhyitä.
- Viisi kertaa yritettiin laittaa
sitä suojaa onnistumatta.
Ykkösheittäjän
roolissa
toiminut Jouni “Joni” Kovasin
säesti kippariaan.
- Turhaa me niitä suojia
pistetään, alusta lähtien vain
määristä. Tosin mun määrikset oli yleensä sit lopulta suojakiviä. Koskaan ennen heittoa ei voinut olla varma kumpi
tulee.

Onnistunut ensikokeilu

V

Temppi ja Paskis harjahommissa kapteeni Määtän valvovan silmän alla.

ajaa pari tuntia oli nopeasti ohi ja
Vasara olisi voinut jatkaa pelaamista vielä paljon pitempäänkin. Aika
tuli kuitenkin
vastaan, mutta
sen
verran
positiviinen
kokemus
curling
oli,
että laji tulee olemaan
tulevaisuudessakin
Va s a r a n
ohjelmistossa. Curling-jaoskin
on nyt virallisesti
perustettu.

omana.
- Äärimmäisen mediaseksikäs laji ja
sehän sopii meille.

Kuppa kertoo kuinka tilanteessa tulee heittää ja Vili kuuntelee.

V a l i t e t tavasti lajin
tulevaisuus
on
Oulussa
vaakalaudalla, mutta
mikäli mahdollisuuksia
pelaamiseen
ilmenee, Vasara
on varmasti
mukana
ja
va ra a m a s s a
vuoroja ensimmäisten
joukossa.

Itse toteutus oli sitten jotain täysin muuta mitä aluksi suunniteltiin.
Hyväksi krapulaurheiluksi Curlingia kehunut “Vesseli” Hepa-aho piti lajia juuri Vasaran
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“Joo! Joo! Ei! Ei! Joo!”. Ja lyhyeksihän se jäi...

Ammattilaisten tyylinäyte
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WAPPU
viime hetken vinkit fukseille

Ei sille mitään voi, Wappu on jälleen kohta täällä. Fuksille Wappu on koko
opiskeluvuoden huipentuma, jolloin kirjaimellisesti synnytään uudelleen, Teekkariksi. Fuksiwappu on toivottavasti yksi hienoimpia tapahtumia elämässä ja
sen voi (valitettavasti) kokea vain kerran, joten on syytä ottaa maksimaalinen
hyöyty ja ilo kaikesta vastaantulevasta. Noheva fuksi tutustuukin Wapun
ohjelmaan jo hyvissä ajoin ennen h-hetkeä sillä koko viikko on täynnä hienoja
tapahtumia, joita ei kannata jättää väliin.
Opiskelija on laumaeläin. Porukassa liikkuminen kannattaa eikä kaveria jätetä.
Porukalla on muutenkin mukavampi koluta tapahtumia läpi kuin yksin ja mikäli
itse päättäisit aamuyön tunteina järkähtämättömästi, että katukiveyksellä
nukkuminen on ﬁksumpaa kuin lakin hakeminen, paranevat Oikean Ratkaisun
syntymisen mahdollisuudet n.6000% verrattuna yksin säätämiseen (vai mitä
Risto? ;)
Wapussa on se kumma ominaisuus, että sammuitpa sitten kämpille tai kaverin
vessaan, Huoneenpyörittäjä(tm) löytää aina paikalle. Se perkele huomaa aina
minne suuntaat riippumatta siitä, kuinka vaivihkaa onnistut kynsimään itsesi
majapaikkaan ja ihan vain vittumaisuuttaan pistää huoneen pyörimään
herätessäsi. siksi jääkaappi
kannattaa varata täyteen
helppoa rapularuokaa, jota
on helppo aamulla uuteen
tapahtumaan
sännätessä
vapisevin käsin survoa kohti
suolistoa. Loippari on myös
rök sellaisia harrastavalle
jotta koneen saa nopeasti
käyntiin, tapahtumat kun
alkavat jo puoliltapäivin. Ja
muista: välikuolema oikein
ajoitettuna ei ole väärin.
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Kännykkä ja muu irtaimisto on tunnetusti aina vaarassa kadota usean päivän
rymyreissuun lähtiessä. Peliliikkeet ovat suotavia tälläkin saralla mikäli
sisällä asuu pienikin kädettäjä, uudelleensarjoituslasku ei nimittäin näytä
hyvältä känkkyihin, viinaan ja tuleviin elatusmaksuihin upotetun rahamäärän
lisänä. Esimerkiksi rakas rahastonhoitajamme ennakoi Kotimaanpitkän
pelikuntoaan ja ompeli suosiolla kämppänsä avaimet taskuunsa kiinni ennen
lähtöä, ja tallessa pysyivät. Eräs nimeltämainitsematon toimittaja puolestaan
luotti samaisella reissulla repun voimaan, ja onnistui hukuttamaan kaikki
avaimensa
reppunsa
mukana
Otaniemen
syntisiin
maastoihin...
Vaikka pienryhmäohjaajat ovatkin - toivottavasti - jo kertoneet Phuksikasteen rituaaleista, on pieni kertauksen sana paikallaan. Hommahan
etenee niin, että Waatonaaton fuksikisa ratkaisee kiltojen välisen uintijärjestyksen. Killan sisäinen uintijärjestys puolestaan ratkeaa kerättyjen fuksipisteiden perusteella, eniten kerännyt ui ensin. Itse kasteessa
lasketaan hyiseen veteen liukumäkeä pitkin. Vaikka mäki on jyrkkä ja satapäisen yleisön kannustus huumaavaa, on hyppääminen ehdottomasti kiellettyä.
Sama koskee pää edellä laskemista: mikäli tunnet sisäisen huomionkipeän
sankarisi nostavan päätään ennen uittoja, tempaise välittömästi
lentopallomailalla vastapalloon. Päätä ei kuitenkaan täysin tarvitse unohtaa,
sillä kasteessa pään on kastuttava. Ja mikäpä olisikaan parempi tapa
valmistautua suureen juhlaan kuin huuhtoa letti Ojan kirkkaassa lähdevedessä.
Paikalle saapuu tänäkin vuonna myös media kuvaamaan uittoja, joten uintiasuun
kannattaa panostaa. Asu on vapaa mutta kengät
ovat pakolliset. Ilman niitä ei uimaan pääse,
joten ei kannata kokeilla onneaan. Jokaiselta
löytyy varmasti varastostaan vanhat kapiset
lenkkarit, jotka ovat uhrattavissa. Mikäli ei löydy, on kirppis kova sana. Kirppiksiä kannattaa
muutenkin koluta uintivarustusta etsittäessä,
sillä edelleen: media on paikalla ja meissä
jokaisessa asuu pieni wannabe-julkkis.

Päätoimittajan tyylinäyte hetkeä
ennen uittoa fuksiwapulta 2004
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Oli ojassa jäätä tai ei, uinnin jälkeen on kylmä. Kannattaa siis varata mukaan
vähintään kunnon pyyhe, jolla pyyhkiä enimmät shitit pois kuleksimasta. Allekirjoittanut unohti tämän omana fuksiwappunaan, ja voin kertoa, että oli kylymä kävellä märässä sotisovassa kaverin kämpille saunomaan vaikka matkaa ei
kovin paljoa ollutkaan. Pelimieshän tietysti asuu keskustassa Åströmin puiston
kupeessa, jotta lämmittelemään pääsisi heti. Tämän vaihtoehdon puuttuessa
ainakin Ympäristörakentajakillan minisauna tarjoaa hetkellistä helpotusta
horkkaan. Muutenkin varsinkin öisin voi olla kylmä, vaikka päivällä olisikin munasillaanjuoksukelit, joten vaatetus sen mukaan.
Lakitus alkaa aamuyöllä neljän maissa Rauhalassa. Otitlaiset kokoontuvat perinteisesti Rauhalan pihan ulkopuolelle sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen,
jossa lakit jaetaan. Lakin korkkaa vastakkaista sukupuolta edustava vanhempi
tieteenharjoittaja, joten rohkeasti vain nykimään vanhoja möllejä hihasta. Kokardin piikit eivät ole tehty kryptoniitista, joten mikäli kädet tärisevät, kannattanee se survoa lätsään vasta kämpillä tai pahimman kooman mentyä ohi
ettei uuden ostoon tule tarvetta. Lakkia ei paineta päähän ennen kuin OTY:n
puheenjohtaja antaa siihen luvan Rauhalan sisäpihalla. Kun lupa sitten kajahtaa, on elämä siitä eteenpäin pelkkää nousukiitoa!
Mikäli välikuolema pääsee yllättämään eikä lakitukseen selviä, voi lakin noutaa
vasta äitienpäivän surulakituksessa.
Antoisaa uintia ja Wappua. Olkoon phuksiwappunne mieleenpainuva ja Laanaoja
jälleen kylymä sekä mutainen!
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20:43 <@paavvoo> tai no mistäpä mie mittään tiiän kö en oo pippeliä ikuna nähnyt
20:43 <@Rey^> ...
20:43 <@Rey^> oot nähny vaan mulukkuja ja kyrpiä?
20:43 <@paavvoo> mitä ne on?!
20:45 <@Rey^> chupa chups -makuja
20:46 <@paavvoo> oih, niitähän pitää heti maistaa kö semmosen näkkee

Herrasmies on herrasmies Wappunakin!

Taidot ruosteessa? Eka Wappu edessä?
Nou hätä!

---------

1. Tartu oikealla kädelläsi lakin lippaan. Aseta vasen kätesi narun taakse. (kuva 1)
2. Muljauta peukalosi lakin
napanuoran tälle puolelle
siten, e�ä sinulla ei ole suoraa näköyhtey�ä nuoraan
peukalosi kohdalla.
3. Pyöräytä kä�äsi kuvien 2 ja
3 mukaisesti.
4. Kun olet päässyt kuvan 3
mukaiseen tilanteeseen, pujota lakin tupsu syntyneen

silmukan läpi.
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wapun ohjelma
Oululainen teekkariwappu 2006

Wesibussi kulkee 27.-29.4 klo 13.00-24.00
Keskiviikko 26.4
17.00 Kiekkopeli Teknologia - Sisällöntekĳät,
Raksilan jäähalli. Selostamassa Raimo Häyrinen,
esiintymässä mm. Teekkaritorvet
Torstai 27.4.
12.00 Kirkkovenesoudut ja Wappukyykkä Tuiran uimarannalla
21.00 Jälkisoudut Foxiassa.
Perjantai 28.4.
13.00 Kotikaupungin lyhyt
17.00 Humusfest-picnic yliopiston Pääkirjaston takana
21.00 Ööpisgaala Las Vegasissa
Lauantai 29.4.
Åströmin puistossa tapahtuu
10.00 alk. Tempaukset
12.00 Fuksikisa
13.15 Olutviesti
14.00 Köydenvetokisa
14.30 Wappusuunnistus
17.00 Teekun wappukonser�i Radisson SAS:ssa
21.00 Waatonaaton Wiralliset bileet Teatrialla
-PJ:den sulkapalloturnaus
-Teekkaritorvet
-Myrkkykieli
- Stong
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Sunnuntai 30.4.
11.45 Tempauksien voi�ajan julistaminen Rauhalassa
11.50 Teekkariwapun julistaminen Rauhalassa
12.00 Franzenin patsaan lakitus, Wappukulukue
14.00 Fuksikaste Åströmin puistossa
19.00 Waaton Wiralliset bileet Teatrialla
-Pekka & the Noshörnigar
-Grabulator
-Professori Heikkerö
-Pientä skabailua
Maanantai 1.5.
03.33.33 Ashematunnelin örinät asematunnelissa
04.30 Fuksien lakitus alkaa Rauhalassa
05.05 Sillis amma�iopistolla
09.00 Shampanjamatinea Linnansaaressa
18.00 Fuksilakkien pol�ohautaus Teekkaritalolla
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GSM206
-Puolijohde pii-

T

tilassa. No, menköön nyt kuitenkin,
perse nimittäin kutisi siihen malliin,
että viitta tulisi vielä reissun aikana
kiertämään.

orstaiaamu 9.3.2006. Unta alla
pari tuntia, kännykän herätyskello
rääkyy korvan juuressa ja heti vituttaa. Ensitokkurasta toivuttuani
tajuan, että vuoden kurkoin excursio
alkaa hetken päästä. Virkistyn heti,
heitän pari aamukaljaa reppuun ja
raahaudun kantamuksineni kohti Xovea, jossa bussi jo odottaakin. Tungen itseni bussiin ja kohta, kellon
näyttäessä vartin yli seitsemää, kuski
kaasuttaa kohti neljän päivän sumua.

M

atka kohti reissun ensimmäistä
yritysvierailua eteni tunnelmallisesti karaoken raikuessa. Ensimmäiset alkoivat hajota tähän jaloon
harrastukseen jo ensimmäisenä aamuna. Heidän onnekseen Tyrnävän
perunaviinatehtaan pihaan kaarrettiin puoli yhdeksän maissa. Hetken
huhuilun ja lauleskelun jälkeen ovetkin aukenivat, ja tehdaskierros pääsi
alkamaan. Ilmeisesti tehdas ei juuri
vierailuja ole järjestänyt, sillä kierros
kesti varttitunnin, maksoi 3e / perse
eikä sisältänyt edes maistiaisia. Pottuviinaa imeskeltiin silti omakustannehintaan varsin auliisti ja laajaan
tuotevalikoimaan tutustuttiin antaumuksella.

T

ämän vuoden Kotimaanpitkä lähti
sikäli hyvin käyntiin, että känniääliöviittaa ei tarvinut jakaa vielä
Yliopistokadulla kuten edellisvuonna. Viitta löysi kotinsa vasta ensimmäisellä tauolla klo 08:00 Tupoksen
ABC:llä, jossa se asetettiin Terhin harteille tämän panikoidessa matkatavaroidensa kanssa. Reppu oli kuulemma
unohtunut yliopistolle (“No vittu jos
laukku painaa alle 20 kg ni eihän
sitä voi muistaa”), ja härdelli oli valmis. Löytyihän se kuitenkin lopulta, ja
jo(t)ku(t) katsoivat suorituksen viitan
arvoiseksi. Ehkä hieman heppoiset
perusteet mutta tueksi sanottakoon,
että ko. henkilö oli edellisyönä EPO:
n baarikierroksella tuhonnut kaksinumeroisen määrän kaljatuoppeja ja oli
edelleen aika liikuttuneessa mielen-
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M

atka jatkui kohti Kuopiota esittelykierroksen pyöriessä, huonoja
vitsejä kuunnellessa ja leppoisasti
humaltuessa. Matkalla koukattiin Pulkkilan Alkossa sekä erään nimeltämainitsemattoman kylän liepeillä,
jossa SS-osasto höystettynä parilla
tietoteekkarilla kunnostautui kyseenalaisessa matkatavaroiden rikastuttamisessa lakit päässä, autojen ajaessa ohi. Ei perkele näin, ainakaan
allekirjoittaneen mielestä. Kuopioon
asti kuitenkin päästiin, vaikka maija
ajoikin vastaan 5 minuuttia episodin
jälkeen. Yliopistoruokailun jälkeen suunnattiin kohti Lan&Wanin ﬁrmaesittelyä tiedekeskus Tekniaan. Esittelyssä
itsessään oli jo oikean ﬁrmavierailun
makua ja kalvosulkeisten aikana saatiin kaljaakin. Esittelyn jälkeen suunnattiin kauppaan täydentämään varastoja.
Laattapaitakin saatiin korkattua, edellisvuoden tapaan Sikkiläisen toimesta.
Hämäräperäiseen suoritukseen sisältyi
Leijonalekalla varustautunut Tohtori,
uhriksi valikoitunut Sikkiläinen ja tukahdutettu “ei, mää en kestä viinoja”
-parkaisu. Lopputuloksena Sikin Tomi
sai nimensä ensimmäisenä paitaan, ja
matka kohti majapaikkaa saattoi jatkua.

K

uopion ylioppilastalo tarjosi moitteettomat puitteet loppuillan seteille, ja plussaa on annettava siitä, että
yöpyminen tapahtui kappelissa. Alttari
ja krusiﬁksi sivuun, omat kamat tilalle
ja kastemalja booliastiaksi... Ilempana
muutamat pelaili pihalla kyykkää ja innokkaimmat kerkesivät saunomaankin.
Toiset taas pelasivat erilaisia pelejä
majoitustiloiss. Meininki haisi alkuillasta pahasti larppaukselle mutta kyllä
se siitä sitten lähti, aamuyön tunteina
karaokekin raikasi jälleen. Paikalliset
olivat järjestäneet paikalle snaguja
sekä muuta pientä purtavaa, josta iso
kiitos. Natiiveja oli kuitenkinpaikalla
vain muutama hassu, ja ainakin Iiska
löysi sielunkumppanin eräästä kaljusta
paikallisesta. Muutenkin herra kunnostautui illan aikana: laattapaita siirtyi tälle monien persoonallisuuksien
hallitsijalle ja lähemmäs kymmenen
kertaa äijä tuli panikoimaan lasiensa
olinpaikkaa. Kaava oli tuttu: ensin mies
demonstroi, kuinka harkitsevaisena
miehenä evakuoi rillit päästään koteloon haalareiden reisitaskuun, ja
viiden minuutin päästä olikin niiden
etsimisen vuoro. Ja sama uudelleen.
Lakkikin oli “hukassa” kymmenen minuutin välein, mutta mitäs pienistä.
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Känniääliöviitta annettiin Cropelle,
jotta äijälle saataisiin edes jotain vaatetta päälle - mies kun tykkäsi heilua
suurimman osan illasta munasillaan,
vahvassa humalatilassa. Laattapaita

.3.

10

A

amulla olo oli outo: tämän vuoden
KMP:n ensimmäisen yön aikana tuli
nukuttua enemmän kuin edellisvuoden reissulla yhteensä. Tästä oli hyvä
lähteä rakentamaan uutta nousua, olihan kohteena Lahti ja Hartwallin kaljatehdas. Kääliöviitta oli ilmeisesti yön
aikana ollut myös Peterin hallussa,
vaikka aamulla nököttikin edelleen
Cropen harteilla. Edellisillan taistelujen jäljet näkyivät matkalaisissa
ja etenkin edellisillan suorittajilta oli
veto aika tehokkaasti pois. Iiska nukkui ruususen unta ja valikoitui sekalaisen jäynäämisen uhriksi. Myös Vepsi
pimpattiin siinä sivussa, mies varmasti
arvosti.

P

uoli tuntia lähdön jälkeen joku
lausui taikasanan “porno”. Tietenkin bussista löytyi joku himorunkkari
jolla oli vanahan liiton VHS mukana ja
kohta bussi raikuikin aidon nautinnon
lotinasta. Porno kiinnosti etenkin SSosastoa, jota siirtyikin välittömästi en-

jäi illan päätteeksi Leparille, joka laatoitti komeasti juuri hymnin jälkeen tai
aikana, tarkka ajankohta on hieman
ristiriitainen. Jäykkä haukotus kuitenkin lensi, se lienee pääasia.

simmäisten läiskähdysten jälkeen bussin etuosaan aimo joukko. Mukana oli
myös Pasi, joka oli aivan tohkeissaan
jännittävästä juonenkäänteistä ja uskottavista tapahtumista (“Täähän on
oikeen qualityä!”), pornograaﬁkko kun
on. 8 minuuttia pornon starttaamisesta
ensimmäinen sikkiläinen siirtyi jo kohti
takaosan vessaa.

H

etken kuluttua perusjynkky ei
kuitenkaan enää juuri kiinnostanut. Joku keksi ruveta dubbaamaan
dialogia bussin mikkiin, joten ei muuta kuin tuumasta toimeen. Pitihän se
tosin arvata, että n. puolen minuutin
kuluttua heteroakti muuttui dubbauksessa homostelun simuloinniksi, osallisina mm. SS-Teemu ja Pyy. Liekö piileviä ominaisuuksia vai mistä moinen
asiantuntemus?
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H

artwallin tehtaalle saavuttiin hieman ennen puoltapäivää. Itse
tehdashan oli aivan päällikkö ja loppuun asti automatisoitu, mutta eniten
kiinnostusta herätti varmasti alakerran kabinetissa tarjoiltu ruoka juomineen. Bussia vartioimaan jäänyt Iiskakin haettiin tässä vaiheessa mukaan,
heräsihän se kun tökkäsi vähän sormella pernaa kohti. Syönnin, juonnin
ja kiitoslaulun jälkeen oli aika suunnata kohti Helsingin Vallilaa, jossa TeliaSonera vastaanotti köörin Futurium
-näyttelyn merkeissä. Vierailu ei ollut
niitä perinteisimpiä, sillä lyhyiden tervetuliaissanojen jälkeen isäntä löi pari
koppaa kaljaa tiskiin ja päästi remmin
irti katselemaan tiloja omaan tahtiin.
Olihan tuo ihan näppärä näyttely. Futuristinen olohuone oli ihan leppoisa,
lähettipä joku kuulemma älyjääkaapilla itselleen sähköpostia ja muutoinkin
näyttelyä kierteli ihan mielellän. Pian
kuitenkin suunnattiin kohti Otaonnelaa.

O

taniemen paikalliset olivat ensitöikseen järjestäneet kyykkäkentät
valmiiksi. Saapumishärdelli oli tosin
melkoinen, kun majoittautuminen ta-

pahtui kahdessa paikassa eikä oikein
kukaan tiennyt, missä isompi päämajoitustila oli, milloin se vapautuisi ja
kuka sinne tulisi päästämään sisälle.
No, odotellessa pelailtiin kyykkää kahdella kentällä ja Oulun edustusjoukkue korjasi voiton niukasti kotiin paikkakuntien välisessä ystävyysottelussa.
Pimeys oli kuitenkin armoton joten
huipputason kyykän ja laattapaidanvaihtoseremonioiden jälkeen suunta
otettiin juuri vapautuneita majoitustiloja kohti.

S

aunakin oli jo lämmin, joten ei
muuta kuin tuumasta toimeen ja
saunomaan. Tässä vaiheessa allekirjoittanut koki reissun synkimmän
hetkensä, digikameran perkele kun oli
päässyt hukkumaan. Vitutus kasvoi ja
otsasuoni pullistui. Lyhyesti kerrottuna
kamera kuitenkin löytyi ja oli aika haukata paikallisten myymää perkeleen
tulista känkkyä ja päälle rankaisulöylyt.
Loppuillasta etenkin Sikin Wilh0 (viime
vuoden laatapaidan korkkaaja) vaikutti olevan erittäin herkässä mielentilassa, ja miehen mukana kantamalle
korjaussarjallekin tuli varmaan aamun
koittaessa käyttöä.
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H

ymnin jälkeen ohjelmassa oli
perinteinen raittiudenedistämisriitti: juoppoviesti. Kasaan oli saatu
vähintäänkin viime vuoden veroinen keitos joten ei liene hankala arvata, että parin kierroksen jälkeen
Otakaaren pyörätie lainehti pitkästä
syljestä. Viereisen kerrostalon kattosviitissä näytti olevan bileet käynnissä,
joten hetken huutelun sekä möykkäwaunujen huudattamisen jälkeen
kävi kutsu ja matka kohti penthousea alkoi. Mukava kämppä: diskopallo
katossa, liaania lattialla, viinitynnyri
nurkassa, monta koppaa kaljaa olkkarissa ja vessa katolla. Mikäpä siinä
siis ollessa. Bratislawa Youghurt taisi
olla yhteisön nimi. Ilta etenikin omalla
painollaan enemmän tai vähemmän
perseissä.

P

äivän ehdoton suorittaja oli kuitenkin fuksi-Ari. Näköjään Otaniemessä
aina joku hukkaa itsensä, sillä miestä
ei löytynyt mistään. Otaniemi tuli
jälleen kierrettyä, mutta ei havaintoa.

Etsintäpartiot suorastaan huokuivat
hyvää henkeä ja reippailun iloa. Tilanne oli pahempi kuin vuotta aiemmin
Tohtoria etsittäessä, sillä tällä kertaa
hukkunut löytyi vasta aamulla vain hetkeä ennen bussin lähtöä Tampereelle.
Mistäkö löytyi? Jostain sopesta toisesta kerroksesta, lukitun oven takaa.
Ovesta mies ei ainakaan ollut kulkenut, sillä se oli lukittu. Pihalta löytyikin jalanjälkiä, jotka johtivat kyseisen
asunnon(?) parvekkeen alle, josta noheva fuksi oli ilmeisesti kiivennyt sisälle
ikkunan kautta, ilman kenkiä. Kaikkea
ne perkele keksivät. No onneksi löytyi,
joten bussin nokka suunnattiin kohti
Tamperetta ja Titeenien Taistoja kellon
näyttäessä aamukuutta. Miestappioita
ei siis koitunut mutta osa retkueesta
kärsi aineellisia vahinkoja. Sikin Jutta
menetti äänensä ja Drollo unohti reppunsa bilesolun keittiöön eikä sitä enää
aamulla sieltä pois saanut. Repussahan oli luonnollisesti niin kämpän kuin
pyöränkin avaimet, vaihtovaatteita
unohtamatta.
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T

ampereelle saavuttiin ajallaan ja
jahka majoitusasiat pommarikompleksiin oli saatu kuntoon, oli aika virittäytyä päivän tapahtumiin. Lounaalla
Vepsi patentoi käsitteen Yllätyshumala
(AHAAMT) joka povasikin hyvää tulevia tapahtumia ajatellen. Maksa vihelsi
jo valmiiksi ja muutenkin ilmassa oli
suuren urheilujuhlan tuntua.

T

iteeniet Taistot potkaistiin käyntiin
puoliltapäivin ensimmäisen lajin,
Teekkarisotamölökyn, muodossa. Oulu
aloitti vahvasti jättämällä ensimmäisen
lajin voiton taktisesti väliin, ts. kusemalla tarjottimella eteen kannetun
voiton. Toisena skabailtiin köydenvedossa, jossa Oulun taktikointi jatkui edelleen: tuleen heitettiin kevyin
mahdollinen jarruketju joka keskittyi
enemmän vastustajan jäynäämiseen
kuin voitostapellaamiseen. Kolmas

L

oppuilta meni erinäisen riekkumisen
merkeissä. Puuha-Pasi ja muutamat muut kehittelivät Suomen olympiamenestyksen innoittamana uuden
lajin, Krrrrrlingin. Curlingia etäisesti
muistuttava pullonkorkeilla pelattava
laji oli suuri yleisömenestys oululaisten
keskuudessa ja sen siivittämänä olikin
hyvä lähteä hakemaan nousua kohti
illan kuninkuuslajia, Herwantapeliä.

laji oli perinteinen kaljaviesti hieman
muunneltuna. Nelipäisen joukkueen
piti tuhota mäyräkoirallinen kaljaa
siten, että kolme jantteria kiskoi yhtä
jäsentään pulkassa, ja ainoastaan
kyydissäolija sai juoda kaljaa. Nopeus
ratkaisi ja aluksi Oulu suoritti epäilyttävän tehokkaasti. Onneksi joukkue
tuli kuitenkin järkiinsä ja varmisteli
lopputulokseksi epämääräisen sijan
keskivaiheilta.

P

aikallisen tietoteekkarikillan kiltahuoneella tuli myös vierailtua ennen viimeistä ulkolajia, Jukkaa. Itse
laji osoittautui pian tuskalliseksi versioksi rugbystä, vapaapainista sekä
itsemurhasta. Allekirjoittanut viettikin
loppupäivän enemmän tai vähemmän kyyryssä aristavien kylkiluiden takia, vierailtuani kentällä yhden kerran
liikaa. No, viina vanhin voitehista.

Otaniemen jätettyä saapumatta Titeeneihin laji käytiin nelihenkin joukkuein ja yllättäen tiimiin ei ollut kovin
kummoista tunkua, joten paikat uhrautuivat lunastamaan Jaker, Terhi, Crope
ja viimevuotisesta sammumisestaan
revanssia hakenut Tohtori. Peli potkaistiin käyntiin verkkaisesti hieman
yhdeksän jälkeen ja juoma-annoksia
tuhottiin tasaisen tappavaan tahtiin.
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Lappeenrannan joukkue kunnostautui
kiskaisemalla turhat vaatteet pois heti alkumetreillä ja osoitti, että miesvartalokin
voi olla kaunis... not. Painajaiset eivät ole
vieläkään loppuneet.

P

eli eteni omalla painollaan ja varsinkin
Tampereen kahden naisedustajan
yhtäaikainen oksentaminen samaan
jätesäkkiin herkisti mieltä. Oulun kohdalla
tilanne näytti oudolta ainakin viime vuoteen verrattuna, sillä ensimmäinen laatta
irtosi vasta pelin loppumetreillä Tohtorin toimesta. lappeen Ranta sen sijaan
urakoi muidenkin edestä ja yksi jäsen ei
innostukseltaan meinannut pysyä tuolillaan. LPR järjesti muutoinkin yleisölle
hupia/”hupia” ja pelipaikalla nähtiin
mm. goatse. Kun peliä oli jäljellä enää
vaivainen minuutti päätti puheenjohtaja
näyttää esimerkkiä ja päästeli pelin ensimmäiset rykäisynsä jätesäkkiin. Tästä
innostuneena Terhinaattori seurasi suoritusta ja oksensi Jakerin tupsulle. Tämä
laukaisi Rouva Alikersantin oksennuskierteen ja paksua jöötiä syöksyi jätesäkkiin
litratolkulla. Peli sai siis arvoisensa lopun.
Oulu sijoittui Herwantapelissä ilmeisesti
viimeiselle sijalle täydentäen näin päivän
vahvaa kokonaissaldoa: aiemmin Jukassa
vastustajan maalien siirtelystä saatu diskaus vaihtui rehelliseksi pelaamalla saavutetuksi jumbosijaksi.

V

arttitunti juomapelin päättymisen jälkeen allekirjoittanut bongasi vessassa
vieraillessaan erään wc-kopin alta pilkottavan mustan haalarinhihan ja teekkarilakin tupsun. Tohtorihan se siellä lepäili,
edellisvuoden malliin lukitun oven takana. Ei jumalauta, Titeenit pitäisi ilmeisesti
järjestää aina sellaisessa paikassa missä
ei lukollisia wc-koppeja ole. Hetken kulut-
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tua Dr saatiin evakoitua ja aseteltua
majoitusnurkkaukseen
nukkumaan
Ruususen unta, poski lattiakaivon
kantta vasten, kaiken varalta.

L

oppuilta eteni sekalaisen puuhastelun merkeissä. Kahden miehen
kitaraduo oli loppupilebändin ominaisuudessaan erittäin viihdyttävä ja
Krrrrrlingmatsit pyörivät pitkin yötä.
Yöllä sekalaisen haahuilun jälkeen
paikallisesta Tietotalosta löytyi paikallisen lanikerhon järjestämät lanit
ja tanssimatto. Loppuyö vierähtikin
kerholaisten
vieraanvaraisuudesta
nauttien. Terhi puolestaan teki Tohtorit ja lähti kolmen tunnin wc-reissulle
löytyen lopulta lukitusta vessasta,
mistäpä muualtakaan. Allekirjoittanut
oli hetkeä aiemmin antanut väsymykselle suosiolla periksi ja siirtynyt nukkumaan majoitustilan infernaalisen
metelin keskelle (korvatulpat <3).

.3.

12

A

amu valkeni ja enää oli edessä
reissun viimeinen etappi, matka
takaisin Ouluun. Aamulla majoitusnurkkauksesta löytyi tuolille sammunut

Hevimies(tm) joka oli simahtanut koiravesinaukun jälkeen niille sijoilleen.
Jäynän paikka... Kotimatkalla koko
reissun ajan vahvaa huumorintajua
osoittanut bussikuski tempaisi kaikkien aikojen pohjat heittämällä Jämsän liikenneympyrässä kokonaiset 30
kierrosta! Siinäpä tavoitetta tuleville
excuille! SS-osasto aloitti jälleen omat
kotimatkapileet ja otti käytännössä kaikelle mieleentulevalle (“Pelto oikealla,
otetaan sille!”). Oulun lähestyessä SSosasto valitsi GSM206-naamamaisteriksi loppureissusta kuumeesta kärsineen
Elukan. Viimein Oulun raja ylittyi ja
lakit otettiin päästä. Pian oltiinkin jo lipastolla Linnanmaalla ja oli aika lähteä
kämpille nuolemaan haavoja. Reissu
oli jälleen onnistunut ja ensi vuoden
keikka siintää jo mielessä. Vuosi on
pitkä aika, mutta onneksi väliin mahtuu tapahtuma jos toinenkin, etteivät
vieroitusoireet pääse iskemään. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa.

- Scene
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Wapun sääennuste

Myrsky owned, eli
hyvät kelit tulossa!

* TUNNELIHUIKKA(TM) *
Versio 1.0.1, 06.04.2006 01:59,
by iiska, Jaker & rva_alik
Ehdoton etkopilematkaviinanhakureissujärjestely.
Toimii näin:
1. Matkan varrella tulee vastaan alikulku, tunneli,
katakombi tai vastaava katollinen järjestelmä.
2. Haetaan koko matkaryhmän voimin kyseisen
kompleksin keskipiste.
- jos katakombin keskipisteen hakeminen on
liian vaikeaa, aikaavievää tai työlästä, niin
voidaan valita myös lähin katakombikäytävän
T-risteämä kohdekeskipisteeksi järjestelyä
varten.
3. Asetutaan istumaan kyseisen pisteen ympärille
kuin intiaanit nuotiolle konsanaan.
4. Annetaan pullojen (mitä jäykempää, sen parempi)
kiertää kunnes tuntuu hyvältä, sekä kutsutaan
ohikulkijoita mukaan ilonpitoon.
5. Jatketaan matkaa ja toistetaan toimenpide
seuraavan sopivan sijainnin tullessa vastaan.
6. Iteroidaan vielä lisää, jos tuntuu siltä.
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No mmmoi, joku päätti rakentaa lampun keskelle
mettää. Sijaitsee lipaston välittömässä läheisyydessä.
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<angst>
Ach. Jossain vaiheessa lukuvuotta paukahtaa itse kullekin lasiin se tilanne, että noppia olisi pakko saada. Joten ei muuta kuin tiukka ote niskasta ja kämpille lukemaan.
Jostain syystä yläkerrassa on kuitenkin pileet AINA kun pitäisi tenttiin lukea, oli
päivä tai yö. Mikäli sattuu olemaan onnenpäivä ja yläkerran isäntä on aloitellut jo edellispäivänä ja makaa sammuneena, on se onnistunut jättämään stereonsa täysille huutamaan Nightwishiä. Ja Turusen kanssa kilpaa rääkyy alakerran räkänokka, tietysti.
Sulosointujen kimarassa on yhtä helppoa lukea tenttiin kuin selvitä fuksikasteesta hengissä, joten ei edelleenkään auta kuin raapia lapikkaat jalakaan ja laahustaa yliopiston
kirjastoon lukemaan.
Viimein on vapaa pöytä löytynyt, kännykkä äänettömällä, prujut pöydällä, lehtiöt sun
muut perseenpyyhkimet valmiina ja pullorahoilla paperikaupasta hankittu korkkaamaton lyijytuubi odottamassa. Tekee oikein mieli soittaa äidille ja kertoa että nyt niitä
opintoviikkoja on sitten tulossa, oikein urakalla. Kerrankin saa äiti olla ylpeä jälkikasvustaan! Loistavan tulevaisuuden aikaansaama liikutuksen kyynelkin on pyyhitty pois ja
koitos on valmis alkamaan. Ilma suorastaan haisee nopille.
Samassa unelmat murtuvat: viereiseen boksiin on pesiytynyt trilobiitti mummun sponssaaman upouuden läppärin kera mudaamaan ja kirjoittamaan mailia Unski-sedälle vankilaan. Arvaahan sen mitä siitä tulee - naputusta, naputusta, backspacen sarrrja ja lisää
naputusta. Aina välillä muistetaan toki imaista pillillä kokismukista niitä viimeisiä tippoja pohjalta, jos sinne vaikka olisi hammaskeiju tuonut uusia ryystettäväksi. Mammakin se sieltä soittelee. Mitä sitä turhaan salista poistumaan, ilmojahan tässä on pidellyt
ja etpä äiskä muuten ikinä usko miten hassusti Kyrtsi eilen roolipelikerhon larppi-illassa
miekkaili! Otsasuoni alkaa hiljalleen pullistua, synkkä pilvi kihoaa pään päälle.
Ei perkele. Mikä siinä on, että ne koodit tai muut lorut on pakko tulla naputtamaan lukusaliin, joka on tarkoitettu nimenomaan hiljaisuutta vaativaan työntekoon? Steriilissä
ääniympäristössä läppärin napse kun vastaa puheenjohtajalavallisen aikaansaamaa
älämölöä Wappukulkueen kärjessä. Meikäläinen on suhteellisen leppoisa olento, mutta
en minäkään kaikkea tajua. Olkoonkin, että lukusali on kaikille avoin paikka mutta jotain järkeä siihen touhuun kuitenkin. Luulisi sitä naputuspaikkoja löytyvän muualtakin
kuin hiljaisuuden tyyssijasta, enhän minäkään mene nunnaluostariin munasillani. Ei prkl,
täytynee jälleen vetäytyä Caion kautta vuorille onanoimaan kun opiskelu kaatuu pariin
innokkaaseen irkkaajaan.
Olisihan tässä aihetta avautua muustakin vaan menköön nyt tämän kerran. Wappu on jo
ovella joten painetaan villaisella. Himmel, sukeltakaa!
</angst>
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Terminaalikin toivottaa kaikille kiltalaisille riehakasta Wappua ja hyvää kesää!
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Wapun paras varuste

- sen päällä voi istua
- siihen voi oksentaa huomaamattoman tyylikkäästi jos poliisi on
lähellä
- siihen voi paskoa ettei lahkeet liejuunnu
- sen voi tarpeen vaatiessa laittaa wappuheilan päähän
- sen voi laittaa myös omaan päähän jos hävettää
- sillä voi sopivasti tainnuttaa potentiaalisen wappuheilan
päästäkseen pukille
- sillä voi kantaa jäitä fuksiuittoihin
- sillä voi kantaa kaljaa
- sillä voi jäähdyttää juomia uitoissa
- se toimii kumppareiden korvikkeena
- sillä voi rauhoittaa hyperventiloivaa teiniä (ja päästä ehkä
pukille)
- se toimii myös ehkäisyvälineenä jos puute on todella suuri
- se toimii sadehattuna, kuolemanvaara tosin huomattava
- se toimii kalahaavina jos on tullut
ryypättyä kaikki rahat eikä ole
ruokaa
- jos ei jaksa kalastaa, toimii parilla
sopivalla reiällä varustettuna myös
kommandopipona pankkivierailulla
- siihen on hyvä pakata kamat kun
on tullut häätö wapun etkojen takia
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LÄHTÖ LIPASTOLTA KLO 13:00

pUB TUISKU, TUIRA
eVAKKO, TOPPILA
yKÄN PUB, TOPPILA
pUB KUUTIO,
KAIJONHARJU

Kotikaupungin lyhyt
28.4.
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