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PT:n Palsta
Minun pitäisi kuulemma taas kirjoittaa Päätoimittajan Palsta, kun se
antaa hyvän vaikutelman. Ihan niinkuin minulla ei olisi jo tarpeeksi
muutenkin hommaa tämän vapun kanssa! Välistä Tuntuu, että ihmisillä
on se outo ajatus, että päätoimittaja tempoo kahden tunnin varoitusajalla Hesarin kuuukausiliitteen tasoisen vappujulkaisun ja yhden tunnin varoitusajalla Iltalehden.
Osuu erittäin rasittavaksi muuten ajan mittaan: Jos vaikka aikookin
elää ikuisesti, niin ei se sitä tarkoita, että on jumala, joka kasaa lehden
puhtaasta ilmasta! Tällaisen nakittamisen avulla tulee vain halu mennä
pimeälle kujalle odottamaan sitä evoluution puuttuvaa lenkkiä joka tehtävän minulle antoi, kolkata hänet tajuttomaksi, kuljettaa kotiin ja sitoa kiinni tuoliin. Kun hän sitten herää, niin minä hypnotisoin hänet
unohtamaan koko tapahtuman, viimeisimmät hallitusnakkinsa, kalenterinsa, STEKTien käyttäjätunnuksensa ja salasanansa, kaikki
henkilöllisyystodistuksensa ja oman sotunsa.
Tämän jälkeen alan vaatia häneltä, että hän hoitaa sen tehtävän, jonka
minä olen hänelle antanut viikko sitten (tietysti tehtävää nimeämättä)
ja katson, kun hän yrittää kaivaa tietoja tehtävästä kalenteristaan (jota
ei löydä) ja sähköpostistaan (jota ei voi lukea). Saatuaan tietää, että
hänellä ei ole mitään keinoja todistaa henkilöllisyyttään salasanan
saadakseen, tämä onneton yksilö todennäköisesti tekee itsemurhan
hyppäämällä koneen siiven katolta ja minä kerron sitten medialle,
kuinka hän oli jo alkanut osoittaa hermoromahduksen merkkejä, kun
hän alkoi nakittaa minua kiltalehden kanssa. Silloin muut pakenevat
yliopiston kellarien pimeimpään nurkkaan, jottei heille sattuisi tätä samaa kohtaloa - jotta he selvityisivät opinnoistaan edes jotenkin hengissä - jotta...
Taisinpas hieman hairahtua. Tarkoitushan oli kirjoittaa PT:n palsta.
No, tässähän se onkin. Kyllä, insinööri kuin insinööri olisi kade - hyvältä näyttää.
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Terminaali 2/99:
Perusuutiset:
1 Päätoimittajan Palsta
2 Puheenjohtajan löpinät
3 Kolmossivun tyttö
4 Nelossivun poika
Tulevia tapahtumia:
4 Vapputapahtumat (6 sivua!)
10 Wappuennuste
Tapahtunutta täällä:
12 Paikalliset jäynäkisat
14 Tikkakisat
15 Ravintolatutkijat
Tapahtunutta tuolla:
16 Kotimaanpitkä
Huhuja:
20Satanisteja Oulussa
21Työolosuhteet muuttumassa
22 Uudet kypsyyskokeet
Kotitalous:
24 Niksipalsta
28 Merkkienompeluvinkkejä
29 Ruokaohjeita
Lukijoiden tarinoita:
30MULE: pelien aatelia
32 Mies ja Miehisyys
33 Sci-Fiä kansalle
34 Hannu ja Esko part II
37 IhmisHazi
Muuta:
39 Askartelusivut
41 Vappuvitsit

Kolmossivun tyttö 2/99:
“Wappu on lämmin vuodenaika”
Wappuvihjeitä:
1. Älä juo liikaa
2. Jos joit, älä oksenna
3. Jos oksennat, älä örvellä
4. Jos örvelsit, älä uhoa
5. Jos uhosit, älä kerskaile
6. Jos kerskailit, älä todista
7. Jos todistat, älä munaa
8. Jos munasit, älä tunnusta
9. Jos tunnustit, niin muista yksi
asia:“Mää oon koneteekkari!”
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“Ultimate
Wappuohjelma”
Perinteikäs teekkarivappu alkaa
jo siinä laskiaisen ja vapun
välisenä yönä, mutta Sperminaalin ilmestymisajankohdasta johtuen
näiden
tapahtumien
kertominen olisi turhaa. Siksi
aloitamme maanantaista, 26.4. ja
jatkamme aina loppuun asti!

Maanantai (26.4.1999)
12.20 Lähtö Oulujoki OY:lle fuksi-infoon yliopistolta, kierretään
kemintien
pysäkit ja Suomen pankin
pysäkki
13.00 Saavuttuamme Muhokselle, on mahdollisuus
käydä ostamassa virvokkeita.
14.00 Saapuminen Oulujoki
Oy:lle. Tiedossa on Tehdaskierros,
Ruokailu,
Fuksi-Info ja Siirtyminen
saunatiloihin.
20.00 Siirtyminen takaisin kohti
Oulua alkaa.
21.20 Odotettavissa lisäjuhlintaa
keskusta-Linnanmaa akselilla.

Nelossivun poika:”Uinnin jälkeen tarvitaan lämpöä”
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Tiistai (27.4.1999)
Tiistai osoittautuu hiljaiseksi päiväksi, jona voidaan latautua todellista
wappua varten. Ohjelma onkin sen mukainen:
12.00 Valmistautuminen siihen todelliseen vapunjuhlintaan alkaa, kun
OTiT:in ompelukerho kokoontuu Pommarissa. Tilaisuuteen osallistuvilta odotetaan hilpeää mielenalaa, myös ompelutarvikkeet
olisi hyvä ottaa mukaan. (Lue: haalarit, neula, lanka ja kangasmerkit, jotka ovat kevään aikana kertyneet.)
18.00 Vaikka ilo on ylimmillään, alkaa ompelijain kädet väsyä. Haalarit
alkavat olla merkintäyteisiä ja niiden kanssa lähdetään valmistautumaan illan ensimmäiseen tulikoitokseen.
20.00 Ompelukerhon jäsenetkin päättävät luovuttaa kiltahuoneella
juomisen - tai siis ompelun. He laittavat haalarit kassiin ja siirtyvät tyynesti takavasempaan ottamaan pohjia.
22.00 Tiistai-illan Wappujamit WPK:lla alkavat. Haalareita päästään
koeajamaan ja vapun putki voi alkaa. Ilmaisella sisäänpääsyllä
varustettua tilaisuutta täydentävät TeeKu ja Teekkaritorvet.

Keskiviikko (28.4.1999) eli Waatonaaton aatto
Wappu alkaa! Tästä eteenpäin nukkuu yöunet vain se, joka pelkää vapunhenkeä. Ohjelmaa riittää kaikille loppupäiville:
13.30 Joukkueet ilmestyvät Tuiran uimalaan Prosessikillan järjestämiin
soutukilpailuihin. Viisitoistahenkiset joukkueet (14 soutajaa ja
yksi perämies) soutavat urheasti ylävirtaan,kiertävät Erkkolan sillan virtapilarin ja palaavat alavirtaan Tuiran uimalan kohdalle.
Matkaa tälle karpaasien taipaleelle kertyy sievät kuusi kilometriä,
joskin alkukarsinnoissa matka on hieman lyhempi.
Säännöistä mainittakoon mm. että joukkuetta ei saa välissä
vaihtaa tahi täydentää, mutta huoltojoukkueen kokoa ei ole rajoitettu. Pääpalkinto on kiertopalkintopokaali ja korillinen olutta.
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14.00 Itse soutukilpailut pääsevät alkamaan. OTiTkin on järjestänyt
osaa ottavan termiittijoukkueen paikalle. Tavoitteena on voittaa
viimevuoden voittajajoukkue TuTa.
15.00 SIK:in kyykkäkisa alkaa Tuiran uimalan rannassa. Joukkueita on
kerätty tähän uljaaseen mittelöön jo edellisellä viikolla. Rauhalan
ympärihiihtojen aikaan pidetyn kyykkäkisan jälkeen on opittu
uutta ja taas mennään taistoon.
16.00 Konekillan olutviesti saa alkulaukauksen. Paikkana on, kas kas,
Tuiran uimala! Jos tässä paikassa ei ole kunnon teekkaritiheys,
niin ei sitten missään! Oluen perässä juoksevat tietysti teekkarijoukkueet.
21.00 Jälkisoudut, joista vastaa prosessikilta. Juhlat ovat ne vapunalottajaiset, joita onkin jo kovasti odoteltu. Bailaus jatkuu tappiin asti
ja onnelliset ihmiset ryömivät koteihinsa nauttimaan hetken unta,
muttei pitkään, sillä vuorossa on torstai...

Torstai (29.4.1999) eli Waatonaatto
10.00 Tempaukset alkavat torinrannassa ja kestävät perinteisesti 24
tuntia. Tempaukset ovat teekkarihengen mukaista, ajankohtaista
ja mieluusti positiivisesti kantaaottavaa toimintaa. Tempaajia
varten on varattu 200m2 alue ja samaan aikaan on toripäivät, joten katsojissa riittää.
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14.00 Fuksikisa alkaa torin rannassa. Fuksit kilpailevat kovasti siitä,
mikä joukkue tulee toiseksi. Perinnehän on, että paras joukkue
järjestää seuraavan vuoden kisat, jollei jokin joukkue selvästi
yritä tahallaan hävitä (viime vuonna näin kävi ja TuTa järjestää
tämän vuoden fuksikisat), joten kyse on taidokkaasta toiseksi
parhaansa tekemisestä. Kilpailut käydään kolmen fuksin
joukkueella ja voittajajoukkue pääsee ensimmäisenä fuksiuinteihin. (Kiltakohtainen järjestys pisteiden mukaan)
21.00 Ööpiseen kuuluu myös Ööpisgaala, joka järjestetään MonaLisassa. Jussi-paidassa pääsee sisään ilmaiseksi ja luvassa on ohjelmaa: 4 x Stripteaseshow sekä “Millenium” lauluilta. Lauluillan
voittajalle lasinen leka, yleisessä arvonnassa kännykkä. Halpaa
juotavaa ja kiva tunnelma, mutta älkää unohtako, että materianne
tulisi jakaantua tasapuolisesti myös paikkaan kaksi:
21.00 Viralliset Waatonaaton bileet Foxiassa, järjestäjänä OTY. Näissä
juhlissa on sitä meininkiä. Liput maksavat 25mk teekkarikortilla
ja 30mk ilman.
04.00 Waatonaaton bileet loppuvat ja pienet mutta teknilliset siirtyvät
ottamaan unta palloon.
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Perjantai (30.4.1999) eli Waatto
10.00 Tempaukset päättyvät. Tämä on se hetki, jona propagandaministeri voidaan nähdä tilassa verensokeri >50, mieli sekaisin ja
silmät punaiset (vrt. edellisen sivun sarjakuva). Yleisestikin ihmiset ovat jo siinä vappufiiliksessä, josta todettiin että “onneksi
kaikilla känniläisillä on vappuna valkoiset lakit ja känniääliöillä
niissä lakeissa on tupsu”
11.45 Tempausten voittaja julkistetaan Rauhalassa. Ihmisiä alkaa tulla
paikalle valkoisissa lakeissaan (mistä niitä syöpäläisiä oikein riittää?) Ja kaikki valmistautuvat seuraavaan asiaan:
12.00 Teekkariwappu julistetaan virallisesti alkaneeksi, niinikään Rauhalassa, ja ihmiset ryhmittäytyvät valmiiksi.
12.05 Wappukulkue lähtee liikkeelle. Mukana on n+1 ihmistä, poliisiauto, teekkaritorvien kuorma-auto ja Ykä. Kaupungissa tehdään
tyylitelty kierros, jonka jälkeen siirrytään takaisin Rauhalaan.
14.00 Brrr. Fuksikaste suoritetaan hyiseen veteen Åströmin puistossa
(Rauhalan vieressä). Suositellaan fukseille peseytymistä tämän
operaation jälkeen, koska vesi on yleensä melkoisen aromirikasta.
OTY on varannut Raksan liikuntahallin fuksien lämmittelypaikaksi ajalle 14.00-18.00.
20.00 Waaton megabileet jäjestetään formulacenterissä, Alppilassa.
Lippujen hinnat ovat 40mk Teekkarikortilla ja 50 mk ilman, esiintyjinä mm. Aikakone. Tiloissa tarjoillaan alkomahoolia ilman
rajattuja anniskelualueita, mikä lisää viihtyvyyttä. Lisäksi Paikalla arvotaan eväskori huomista varten.
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Lauantai (1.5.1999) eli Wappu
03.33 Asematunnelissa öristään. Asematunneliin kerääntyvät kaikki itseään arvostavat Tietoteekkarit ja ottavat laulukalun mukaan.
Tämä on se hetki, jona lauletaan ja LUJAA!
05.00 Fuksit lakitetaan. Jos joku on nyt mennyt nukkumaan/sammumaan/putkaan/n*ssimaan, niin se on henkilökohtainen voivoi ja
lakin saakin vasta äitienpäivänä. Tämä on se hetki, jona Lakkiin
saa solmia solmun (ohjeet myöhemmin lehdessä) ja lakki koskettaa ensimmäisen kerran fuksin päätä kaikessa miellyttävyydessään.
05.00-08.00 Raksan liikuntasalia voi hyödyntää lepäämiseen.
07.30 Silliaamiaista Cumuluksessa. Sillis on Wapunpäivän suolainen
aamupala, ei suositella niille, joiden vatsa pitää sisällään vain
mikroaaltouunikuumennettua rapala-uistinta.
09.00 Sillis loppuu, mutta onneksi samaan aikaan alkaa shamppanjamatinea linnansaaressa. Kaikki valkolakkiset ovat etsineet itselleen mukavan piknikpaikan ja pullot poksuvat. Aikanaan kaikki
poistuvat ja jatkot (vain tosi teekkareille) voivat alkaa.
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Kalse
Tenutieteelaitos tiedottaa:
Kevät koittaa jo Wapun myötä Oulunkin seudulle kovaa vauhtia sulattaen viimeisetkin lumen rippeet Linnasaaresta, vaan ei fuksien uittoojasta. Ohjelman luitte jo edellisiltä sivuilta, vaan mitäpä muuta on
odotettavissa Wapun ajalle? Tenutieteenlaitos on laatinut luotettavan
ennusteen täksi Wapuksi, jotta voit varautua hieman tulevaan.
Ennuste Wappuviikolle.
Oulun tienoolle saapuu alkuviikosta laaja Wappupaineen alue, joka saanee lähes kaikki teekkarit liikkeelle. Johtuen kuitenkin lakin solmujen
painoeroista osa mustapukuisista tieteenharjoittajista väistyy paineen
vaikutuksesta kohti itää Muhoksen suuntaan aiheuttaen tilapäisen Wappupaineen leviämisen myös maakuntaan. Näinollen on myös Muhoksen
lähiympäristössä odotettavissa hetkittäisiä, joskin paikallisia Wappukuuroja.
Maanantaina alkuillasta koetaan runsaita
Wappupaineen keskittymiä Kaijonharjun
ja Linnanmaan alueilla, jotka suuntautuvat kohti yliopiston lämpökäsittelylaboratoriota. Kriittisen massan kasautuessa
iltaa pitkin liian pienelle alueelle johtaa se
väistämättömään purkautumisreaktioon,
jonka seurauksena Wappurintama kulkeutuu koski- tai muita linjoja käyttäen kohti
kaupungin keskustaa. Linnanmaa-keskusta sektorilla kannattaakin varautua äkillisiin Wappupuuskiin, jotka menevät kuitenkin pian ohi.
Loppuillasta saanee Linnanmaan suunnasta keskustaan siirtynyt Wappukeskittymä vahvistusta idästä, sillä sieltä kiertyy takaisin aiemmin
päivällä yleisestä Wappurintamasta irrottatunut muodostelma. Yön
aikana odotettavissa: hetkittäisiä tai aamuun asti kestäviä sammumisia,
paikallisia horjahteluja ja ilmanlaadun runsasta etanolisoitumista mikä
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saattaa aiheuttaa herkimmille allergiareaktioita, jotka ilmenevät vatsakramppien muodossa.
Tiistaina Wappurintama hellittää hetkeksi, alkaen voimistua kuitenkin iltaa kohti.
Runsaimmillaan se lienee klo 19.00 jälkeen, josta eteenpäin odotettavissa edellisillan kaltaisia ilmiöitä, kuitenkin
suuremmalla todennäköisyydellä. Kaupungilla liikkueessa kannattaa varautua
yllättäviin purskeisiin niin ylä- kuin
alapäästäkin.
Keskiviikon tienoilla Wappupainealue on
jo levittäytynyt koko kaupungin alueelle.
Runsaimmillaan ilmiö on iltapäivällä itäTuiran rannikolla ja iltaa kohti keskikaupungilla. Tästä eteenpäin korkea Wappupaine ei hellitä edes yöllä, vaan jatkunee
vuorokauden ympäri. Torstaina ja perjantaina paikalliset keskittymät löytyvät
torinrannan, keskustan, Rauhalan ja Alppilan seuduilta, joissa ei Wapun sivuvaikutuksilta ei voi enää välttyä.
Lauantai aamyyöllä runsas Wappurintama kulkeutuu Alppilasta kohti
asematunnelia ja sieltä hieman myöhemmin horjahdellen kohti Rauhalaa, kohdaten tuoreimpien voimiensa kohdalla kliimaksin n. klo 05.00
jälkeen.
Lauantaiaamuna alkaa Wappu jo hieman hellittää, vahvistuakseen
kuitenkin Linnasaaressa klo 09.00 jälkeen. Iltapäivästä Wappu
kuitenkin hellittää lopullisesti otteensa, ainakin toistaiseksi...
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Limppari+hätämerkki

Paikalliset jäynäkisat 1999 Oulussa:
Alkupalat:
Joukkueemme oli lyhyen, joskin hedelmällisen session jälkeen valmiiksi esitehtävien ratkaisun. Reiska palaa etelästä, jonne hän lähti viikonlopuksi kertausharjoituksiin jo vuonna 1995. Tältä matkalta Reiska toi todisteena ilmoituksen
ylennyksestä. Stan Dardin vaalimainos oli ISO 9001 - sertifikaatin mukainen ja
Pommikoneella tehtiin useita pommeja (itseasiassa varsin toimivia). Isoin hengentuotoksemme oli palttiarallaa neliömetrin kokoinen pöytä: Kavallettu
Suomalais-Ugrilaisen ystävyysseuran perustamispöytä! (kirjoineen)

Pääruoka:
Ylipääjuomaristo selvitti meille ohjeet ja antoi pakollisen jäynän aiheen:
Täss' ollos teille
murhenäytelmä meille
Säädyllinen kulkuri
häjyjen joutsenten luo
Tässä välissä pysimme päästä pois, sillä meillä oli kiire päästä asuntoesittelyyn.
Omakotitaloon tutustuimme kahden pariskunnan voimin. Joukkueemme mies ja
fuksi muodostivat hintsahtaneen parin, joka herkkänä videoi tulevaa lintukotoaan. Samalla nauhalle taltioitui myös paikalle sattuneen mustiin pukeutuneen
satanistipariskunnan kodinetsintä. Seuraavia repliikkejä kuultiin poikapariltamme:
"Tähän me laitetaan se kattopeili, pääset säkin katsomaan mua silmiin
sängyssä."
"Leikkihuone - esi."
"Mää kokkaan sitten täällä sulle ruokaa - siitä sä tykkäät."
“Toi meikkausnurkkaus me säästetään. Isompi peili.”
Ja mustalla pariskunnallamme oli omia kommenttejaan:
"Onkos täällä millainen äänieristys?"
"Tohon varmaan voi laittaa alttarin."
"Me tarvittasiin sitä kylmätilaa - pakastehuone olisi makee."
"Saa kai vessan oven lukkoon, meidän Ralph tapaa yrittää luikerrella viemäriin."
Myyjä onnistui säilyttämään mielenmalttinsa yllättävän hyvin, mutta muut asuntoontutustujat tekivät nopeaa lähtöä näiden hemmojen tultua paikalle - lapsiperheet etunenässä.
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Seuraavaksi joukkueemme tarvitsi ravinnetta. Kävimme ensin hakemassa paniikkikossun ja kossun, sitten menimme hesburgeriin. Hesburger on paska paikka.
Kun söimme siellä videokamera pöydällä, niin tarjoilija katsoi asiakseen vittuilla
siitä meille. Majoneesiburgeriin emme enää mene, mutta jäynäkohteeksi sitä suositellaan. Ärtyneenä päätimme siirtyä saunaan, jonka tarjosi yksi joukkueemme
jäsen. Sauna ja "The Rock" virkistivätkin kummasti mielialaa.
Saunomisen ja olusten jälkeen rematerialisoiduimme teekkaritalolle, jossa juhlat olivat ohitse. Siitä meille kertoi kaksi ilmeisen kyrpiintynyttä TuTalaista ja
lappu, jonka mukaan "bileet loppui, väki lähti". Vaihdoimme yliopiston pääaulan vessojen ovet ja otimme muutamia lappuja, joilla päivitimme "Sallittu
mopoille" - kyltit versioon 2.1 - "sallittu juopoille". (koko väliltä Keskusta - Linnanmaa!) Ihmisten alkoi tehdä mieli känkkypitsaa, jota haimme Dantesta. Syönnin jälkeen koko joukkue päätti "kuolla" joukkueenjohtajan kämpän lattialle,
mihin kertojan filmi katkeaa.
Aamulla kankkusta tehosti känkkypitsan aiheuttama närästys. Paniikkikossun
säästämiseksi kossunloppu käytettiin korjaussarjana - ja taas baanalle. Ensin jaoimme ihmisille parkkipirkon asussa "Oikeaoppisesta pysäköinnistä" kertovia kiitoslappuja, minkä jälkeen siirryimme kompleksianalyysin luennolle L4:ään.
Tässä vaiheessa oli aika suorittaa se pakollinen jäynä. Kun säädyllinen kulkuri,
eli professori, oli tullut meidän häjyjen joutsenten luo, sukkahousupäinen häjy
kävi painamassa videosta play:ta ja häipyi sille tielleen. Ja murhenäytelmä
meille: proffan differentiaaliyhtälöitä väritti videotykin avustuksella jokseenkin
värikäs (ja äänetön) jynkkyfilmi, jota proffa ei huomannut piirtoheittimensä
ääressä. Lopulta joku nöyrä sielu kävi sammuttamassa videot - tässäpä teille. Siirryimme tarkistamaan WC:eiden ovet. Kyllä vain populaa juoksi tavallista
tiheämpään molemmissa huoneissa. Osa tottumuksesta oikein, mutta suurin osa
ovien mukaan päin persettä. Tässä vaiheessa jäynäkisamme uhkasi kuolla käsiin,
kunnes keksimme yhtäkkiä oikean kuningasidean: Torin rannassa seisoo muuten
ilmiselvä teekkari, jonka lakista uupuu tupsu! Säädimme siis äkkiä toripoliisin
lakkiin valkoisen samettipäällysteen ja mustan tupsun - ja ihmisillä oli hauskaa.
Sitten vain äkkiä sourcet editointiin ja tarinaa suoltamaan.
Kisojen voittajaksi tuli SIK, joka oli muunmuassa käynyt säätämässä ihmisten
kotiin tulevan sähkön laatua: Vähemmän ydinvoimaa ja enemmän ympäristöystävällisempiä laatuja. Toiseksi asettui Prosessikilta, jonka upeimpia suoritusnäytteitä oli vanhusten vesijumppa. Mummot hyppivät innoissaan altaassa, kun
salskea insinööripoika opetti heitä yläosattomissa. OTiT otti kuitenkin jo kolmannen paikan, sillä neljännen osanottajan (Raksa) esitys oli jokseenkin aneeminen.
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The Hair

OTiT:n tikkakisa tänä vuonna Snooker Timessa
OTiTin ainakin kuudes perinteinen tikkakisa järjestettiin tänä vuonna Mari
baarin ollessa edelleen kiinni Snooker Time:ssa. Järjestelyt oli hoidettu hyvin,
tikkatauluja oli viisi kappaletta, joten suuresta osanottajajoukosta huolimatta
homma sujui ripeästi. Ajankohta oli valittu hyvin, dopingia sai iloiseen 13mk
hintaan tunnin ajan. Valitettavasti yksikään fuksi ei löytänyt paikalle.
Kisapelinä oli tolppa, jota heitettiin mies miestä vastaan (loukkaantumisilta
kuitenkin vältyttiin) systeemillä paras kolmesta. Kahdesta häviöstä tippui pois
kisasta. (Niille jotka eivät tiedä tolpan sääntöjä: täytyy aina heittää suurempi
luku kuin edellinen, muutoin tulee tolppa. Kun niitä on sovittu määrä, vaikkapa
kolme, on hävinnyt).
Maribaarin poissaolo näkyi tuloksissa, ja hienoinen ennakkosuosikki Markku
Lehto joutui tyytymään kolmanteen sijaan Matti Niskasen ja Sippolan Arin heittäessä finaalissa. Arin kova harjoittelu palkittiinkin sitten lasitikalla. Palkinnonjako suoritettiin ulkotiloissa perinteisten rituaalien mukaan.
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Suomalais-Norjalainen ystävyysseura perustettiin
Ryhmä Oulun Tietoteekkareita sai lauantaina 24.04.1999 herätyksen ja päätti
lähteä viettämään sivistynyttä ravintolailtaa. Joukkomme pukeutui parhaimpiinsa ja siirtyi tilataksilla Ravintola Zakuskaan. Siellä taustalla soivat useat Laulukalusta löytyvät kappaleet, joskin sanoitus oli selvästi poikkeavaa. Herännäinen
seuramme (Tuomo, Lasse, Late, Otto, Janne ja Risto) pohti pitkään kelvollisen
ruokailutyylin valintaa, kunnes päädyttiin pitkään kaavaan: Alkupalat, pääruoka
ja jälkiruoka. Pohjustukseksi skoolattiin väkevät vapulle.
Alkupaloiksi valittiin venäläiset pienikokoiset vartaat (2 kpl), joita mausti suussasulava kastike. Juomaksi päätyi talon suosittelma punaviin, sitä otettiinkin sitten kaksi pulloa. Raavas mies nautiskeli lihat ripeästi kermaisen kastikkeen
kansaa ja pienoisen takeltelun jälkeen sai nieltyä rehutkin. Viini kyllästää
makuaromin.
Pääruoaksi otettiin tyylikkäästi härkää. Poikkeuksen teki propagandaministeri,
joka otti lammasta (leivitettynä, hyi!). Raavaat miehet pohtivat mukavampia
ruokalajeja, kuten öljyssä kypsennettyä voita ja kuvailivat kotiviiniä kaukaa haetuilla adjektiiveillä. (häilyvä, runsas, heikosti kvalisoitunut, jne...) Lihaa kehuttiin suuresti ja tässä välissä alkoi viritä ilmaan idea, jonka mukaan tätä tulisi
harrastaa useamminkin. Päätettiin perustaa heti sillä hetkellä suomalais-norjalainen ystävyysseura, joka pyrkii käymään tarkistamassa eri ravintoloita noin
kuukauden välein. (ai mistäkö nimi? Pöydässä suomea, puhelimessa norjaa.) Perustamisen kunniaksi nautittiin marskinryypyt juhlaryypystä tehtynä.
Jälkiruokana oli konjakkiohukaisia, pienemmille uunijäätelöä. Raavas mies miettii ilmavan imelää makua, mutta syö kaiken, kuten kuuluu.
Kokonaisuutena tämä reissu ei ollut hassumpi. Ravintolaa ei suositella
kuitenkaan vappujuhlintaan tasokkuutensa takia, mutta SNYS piti paikasta - ja
parin kuukauden päästä uusiksi.

15
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Spärde

Kotimaanpitkä 22.-26.3.99
Sunnuntai-iltana epämääräinen joukko musta- ja sinihaalarista porukkaa
aloitti asiaankuuluvan valmistautumisen
Kotimaanpitkää
varten
Teekkaritalolla. Tunnelma oli korkealla ja kaikilla oli hauskaa, joillekin tosin aiheutti harmia se, ettei
talolla ollutkaan juotavaa ostettavaksi
asti...

mutta mukava bussikuskimme ei
oikein pitänyt asiasta joten homma jäi
siihen. Kaupunkikierroksen jälkeen
suuntasimme Essexille reissumme
ensimmäisiin kalvosulkeisiin, jotka
tosin uhkasivat kääntyä ainakin eräiden osalta pilkkikilpailuiksi. Tehdaskierroksella käynnin ja ruokailun
jälkeen suuntasimme uudestaan Alkoon hakemaan janojuomaa, josta matka jatkui kohti Jyväskylää ja
excursion suosikkikohdetta Enermetiä.
Enermet ei pettänyt tälläkään kertaa.
Alun kalvosulkeisten ja tehdaskierroksen jälkeen oli vuorossa ruokaa,
juomaa, musiikkia sekä sauna. Ruoka
oli hyvää ja sitä oli riittävästi, juomakaan ei loppunut kesken. Bändikin
osasi soittaa, ja soitti jopa Paranoidin
pienen kärttämisen jälkeen. Siellä sitten saunottiin ja myös laulettiin, kaikilla oli hauskaa. Kun tuli aika lähteä
kohti Kortepohjan ylioppilaskylää,
Enermetin herra antoi meille vielä
matkaevääksi munalikööriä, jottei
jano yllätä kesken kaiken. Matkalla
Kortepohjaan autossa olikin jo kunnon tunnelma ja meteli.
Kortepohjaan saavuttuamme kesti
jonkin aikaa löytää majapaikka, mutta
löytyihän se lopulta. Odotellessamme
lauloimme pari laulua kovalla äänellä
kyseisen kerrostalon pihalla muita as-

Maanantai
Bussi kaarsi talon eteen maanantaiaamuna siinä puoli viiden maissa, ja innokas porukka pääsi pienten
viivytysten jälkeen matkaan kohti keskistä Suomea. Pihtiputaan huoltoaseman jälkeen porukka ehti vielä
nukkua hieman, ennen kuin saavuimme metropoliin nimeltä Äänekoski. Koska vierailuun Essexille oli
vielä aikaa, jalkautui porukka Äänekosken keskustaan, lähinnä A-Marketia etsimään, ja löytyihän se sieltä
erään kaupan kyljestä lopulta. Harmi
vain, ettei Alkon setä suostunut
avaamaan ovea vaikka kuinka yritimme häntä pyytää; olihan kaupan
aukeamiseen vielä jopa reilu tunti
aikaa. Kenties hän pelkäsi suurinumeroista teekkarilaumaa, joten meidän oli tyytyminen paikallisen
ruokakaupan juomavalikoimaan. Ensimmäinen
matkamuistokin
oli
tarkoitus jo ottaa kadun varresta,

16
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ukkaita muistaaksemme. Sitten olikin
jo aika lähteä tutkimaan Jyväskylän
yöelämää. Jengi hajaantui kuka minnekin, meidän porukka suuntasi keskustaan kävellen, Toisen vuoden
tietoteekkariuniitti oppaanamme. Illan kuluessa löysimme muun porukan
eräästä paikallisesta ravitsemusliikkeestä, yllätys yllätys. Paluumatkalla
centrumista, poimimme matkamuistoksi Nintendo-lipun, joka mysteerisesti katosi reissun edetessä.
Yön ja aamun kuluessa porukka alkoi
pikkuhiljaa palata majapaikkaan ja
levolle.

lvosulkeiset, juotavalla höystettynä.
Sankarimme OTiTin känniääliö ja
SIK:n lähimmäksi vastaava höystivät
tapahtumaa perinteisillä kysymyksillä, jotka jokainen varmaan osaa arvata
:) Muulta excu-porukalta alkoi tulla
melko vihaista kommenttia, varsinkin
kun typeriä kysymyksiä alkoi lentää
melkein joka välissä. Uuvuttavan parituntisen jälkeen pääsimme syömään
(uskomattoman hyvää ruokaa, toim. huom.)

ja sitten olikin vuorossa reissun kohokohta kun pari tanssityttöä alkoi
opettamaan sambaa koko porukalle.
Pienen harjoittelun jälkeen samban
rytmit tuntuivat olevan jo hyvin hallussa. Jotkut kävivät lopuksi vielä halaamassa tyttöjä, osa jopa kahdesti..
Patrialta/Saarioisilta lähdön jälkeen
oli hieman aikaa ennen vierailua Tellabsille, joten juomavarastojen täydennys oli paikallaan paikallisessa
Alkossa. Tässä vaiheessa Korhonen,
Rissanen ja allekirjoittanut lähtivät
junalla kohti Turkua kannustamaan
Kärppiä voittoon. Menomatka sujui
leppoisasti viinaa ottaen, ja edes hallin löytäminen Turusta ei tuottanut suuria vaikeuksia. Matkamme tuotti
tulosta: täpötäydessä hallissa pelannut Kärpät jyräsi lopulta 5-3 voittoon,
harmi vain että meidän piti lähteä
Tampereelle lähtevään junaan kesken
viimeisen erän joten kaksi viimeistä
maalia jäivät näkemättä. Saimme juosta hiki hatussa ehtiäksemme junaan.
Tällä välin oli muu excu-porukka
käynyt Tellabsilla, joka ei kuulemma

Tiistai
Aamulla oli havaittavissa miehistökatoa kun Köpiä ei löytynyt mistään,
vaikka joka paikka pengottiin. Loppujen lopuksi saatiin selville että hän
palaa joukkoomme Tampereella, joten matkaa voitiin jatkaa. Seuraava
kohde oli Patria Finavitec, joka oli
myös kotimaanpitkämme sponsori.
"Me ollaan Tampereella"-laulu oli
kovassa käytössä kyseisenä tiistaipäivänä. Tampereelle tulon jälkeen bussimme lopulta ajoi Patrian
pihaan, jossa saimme kuulla, että joudummekin menemään Saariosten tiloihin, koska Patrian omat tilat ovat
remontin alla. Patrian setä mainitsi
sanan "samba" bussimatkalla Saarioisille, mutta tuskin kukaan olisi arvannut mitä tuleman piti.
Saarioisten tiloihin saavuttuamme ja
hissiajelun jälkeen oli ohjelmassa ka17
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ollut mikään hyvä paikka... Tampereelle palattuamme menimme
Hervantaan josta löysimmekin toiset
paikallisesta teekkariravintola Cupolasta. Samban kuviot olivat näköjään
jääneet hyvin muistiin, ainakin
OTiT:n ja SIK:n excu-vastaaville.
Cupolasta siirryimme Teekkarisaunalle, jossa oli tunnelmaa ja älämölöä
riittämiin. Propagandaministeri hajosi
ja siirtyi tamperelaisen ystävänsä
luokse nukkumaan, kun toiset yrittivät nukkua, mutta eipä siitä juuri
mitään tullut. Sauna oli hyvä, tosin
jotkut saivat lasinsiruja jalkoihinsa.
(EI PULLOJA SAUNAAN!) Yön
väistyessä aamun tieltä alkoi meno
hiljentyä ja porukka sammua.
Lastumäki sammui saunan pukuhuoneeseen,ja aamulla hän koki kivan
yllätyksen: Tampereen teekkarit olivat pelaanneet jätkänshakkia hänen
selkäänsä, oli siinä muilla ihmettelemistä :) Seuraavana aamuna Lastumäki sai osakseen mitä erilaisimpia
kommentteja, jotka jääkööt tässä
mainitsematta.

htaalle. Meitä varoitettiin etukäteen,
että jos ei jaksa kuunnella siellä niin ei
jääköön pois. Ja tiukkaa hereillä
pysyminen tekikin. Kalvosulkeisten
jälkeen oli vuorossa kiertoajelu ympäri tehdasta, joka oli ihan mielenkiintoinen kokemus. Osa porukasta
pilkki edelleen, muutamat melkein
putosivat vaunusta. Lopuksi saimme
vielä juoda kahvit sekä esittää kysymyksiä tehtaan esittelijöille.
Turkuun saavuttuamme oli jälleen
hieman luppoaikaa, joten porukka
hajaantui ympäri kaupunkia. Osa
porukasta lähti käymään Veeran luona, toiset menivät syömään kuka minnekin.
Kommandomme
etsi
oppaaksemme erään turkulaisen, joka
ajoi meidät hyvään ruokapaikkaan.
Asiasta kolmanteen, Hesburgereita
löytyy Turusta melkein joka kadunkulmasta. Viimeisenä yritysvierailun kohteena oli Teleste, jonne
suuntasimme iltapäivällä. Siellä oli
jälleen kerran ohjelmassa kalvosulkeiset Känniääliömme kysymyksillä häystettynä. Sen jälkeen
pääsimme
syömään
vatsamme
täyteen sekä juomaan päämme
täyteen... ohjelmassa oli mm. kilpailu
jossapiti keksiä mahd. monta automerkkiä jotka alkavat ja päättyvät
samaan kirjaimeen. Kisan voittivat
Ryynänen ja Pohjanen.
Majapaikka löytyi yllättävän helposti,
ja sinne oli jo tullut teekkareita muualtakin Suomesta, mm. Lappeenrannasta. Heidän kanssaan oli kiva

Keskiviikko
Matka jatkui kohti Uuttakaupunkia,
kahvitauolla häystettynä. OTiT kävi
ostamassa jynkkyfilmin katseltavaksi, kun taas SIK seurasi perässä. Matka kuluikin sitten näitä hydrauliikan
opetusvideoita katsellessa ja korjaussarjaa nauttiessa. Uuteenkaupunkiin
saavuttuamme oli aikaa käydä Alkossa ennen vierailua Valmetin autote18
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lauleskella, mutta heillä oli lauluistansa hieman omat versiot :) Kaljakauppakin
löytyi
melko
läheltä
majapaikkaa, ja siellä olikin tungosta.
Porukka alkoi olla jo melko tukossa
joten päätimme lähteä tutustumaan
Turun ravitsemusliikkeisiin. Niitä
kyllä löytyi, mutta moni paikka oli kiinni, jonnekin ei haalariporukkaa
päästetty sisälle ja joissakin paikoissa
oli monen kympin sisäänpääsymaksu.
Lopulta eräässä kapakassa oli suuri
miehitys Oululaisia Tietoteekkareita,
ja siellä kului aikaa tunti jos
toinenkin. Ennen paluuta majapaikkaan osa porukasta kävi vielä
sponsoroimassa torinlaidan Hesburgeria, jossa paikalliset yrittivät tapella
keskenään. Majapaikkaan tultuamme
oli se jo täynnä porukkaa.

taukoa, ja saimme kuulla kiltamme
ex-pelimannen laulavan kerrankin
sievästi. Tämän jälkeen osa porukasta
kävi syömässä ennen Titeenien Taistoja. Tavoitteeksi kyseiseen tapahtumaan asetettiin se, ettei ainakaan
voiteta. Ennen Titeenien Taistoa oli
vielä aikaa hakea kisajuomaa ja käydä
syömässä. Vaellettuani Ryynäsen
kanssa aina Turun keskustaan asti, oli
pakko todeta, ettei paikkaa, josta saa
aitoa GP:tä eikä mitään Hesburgerpaskaa, tahdo löytää koko kaupungista.
Itse tapahtuma pidettiin eräällä urheilukentällä (?). Taistot alkoivat
oikeastaan jo ennen aikojaan, kun
muutamasta lumipallon heitosta syttyi kunnon lumisota. Tämän jälkeen
päästiin jo oikeisiin lajeihin. Lajeina
olivat mm. monitori-petanque ja
pulkkaviesti.
Vajaan parin tunnin session jälkeen
palasimme majapaikkaan, jossa virittelimme lauluääntämme oikein kunnolla ennen illan "sitsejä". Sitsit
menivät muuten ihan hyvin (ruoka oli
hyvää, juoma myös ja laulu raikui)
mutta Lehtiniemi oli saanut aiemmin
selville että Otaniemeläiset aikovat
aloittaa sodan sokeripaloilla, joten
hän varusti meidän joukot herneillä.
Järjestäjät eivät tosin pitäneet siitä
kun tavaraa lensi ynpäriinsä ja polttivat käämin, hihat ja pinnan. (ymmärrettävistä syistä :) Titeenien Taiston
voittajakin julistettiin, se ei ollutkaan
parhaan tuloksen saanut Lappeenran-

Torstai
Aamulla Sikkiläiset lähtivät vierailulle Olkiluodon ydinvoimalaan, ja
muut jäivät nukkumaan ja potemaan
krapulaa, sillä Titeenien Taistojen oli
määrä alkaa vasta klo 15.00. OTiT:n
hallituksen kokous pidettiin Turun
Kauppakorkeakoulun
juhlasalissa;
kyseisen paikan löytäminen tuotti
minulle ja kaverilleni aluksi vaikeuksia ajauduttuamme Turun Yliopiston
tiloihin, pääsimme kuitenkin heittämään tikkaa jonkin matkafirman
esittelytilaisuuteen :) Lopulta kokouspaikka löytyi, ja saavuimme hieman
myöhässä paikalle. Kesken kokouksen pidettiin monta juoma- ja laulu19
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ta, vaan Otaniemi, josta tehtiin voittaja rangaistukseksi heittelykisasta.
(Saavat järjestää ensi vuoden kisat) Ja
OTiT:n joukkuekin ylsi tavoitteeseensa, tulimme toiseksi, koska
“emme aloittaneet taistelua”.
Illan virallisena jatkopaikkana oli
paikallinen salakapakka. Joidenkin
mieliala ei tosinollut kovin korkea,
koska he olivat juuri saaneet kuulla
että Kärpät on tippunut jatkosta.
Silti, kyllä siellä menoa tuntui riittävän ja teekkarihymnikin kajahti,
ainakin joidenkin mukaan :) Kaljakin
oli halpaa joten sitä juotiin ja reilusti.

Pitkin iltaa porukka sitten onnistui
pääsemään majapaikkaan takaisin
kuka milläkin tavalla, mutta monen
henkilön muistikuvat tapahtumien
kulusta eivät ole kovin hyvät.

Hesus

Mitä voimme tehdä tämän nyky-yhteiskunnan uhkan poistamiseksi? Ei
auta muu kuin tarttua härkää sarvista
ja käydä taistoon tuimaan!
Oulun Tietoteekkareiden AntiSatanalayhdistys haastaa kaikki satanistit
tuohon samaiseen rituaaliteurastusleikkiin, jossa te, nyky-yhteiskunnan
jätelietteet, saatte sitä, mitä ansaitsette: silpomista, itsemurhia, karmaisevia tuskanhuutoja... Tämä on tosi.
Tämä ilmoitus lopetetaan Adios ry:n
ex-puheenjohtajan Voitto Ranteen sanoin:
"Pois alta risut ja männyn kävyt, minä
lähden!"

Perjantai
Krapulainen porukka nousi bussiin
joka suuntasi kohti Oulua. Matkan
varrelta tarttuivat mukaan vaasalaiset
ostoskärryt, joita myös testattiin
käytännössä erään huoltoaseman
pihalla. Ouluun päästyämme osa
porukasta lähti vielä Mona Lisaan.
Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa...

Satanismi uhkaa!
Kalleva 12.4.1999:
"Iltalehtien otsikoista tutut satanismiriitit ovat iskeneet myös Oulun yliopiston lintukotoon. Neljän-viiden
miehen joukoissa Saatanan palvojat
ovat tunkeutuneet kiltahuoneisiin ja
vallanneet parhaimmat käännytyspaikat. Nämä brutaalisti käyttäytyvät
ihmishirviöt ovat ottaneet elämäntehtäväkseen Saatanan sanan salavihkaisen
saattamisen.
Kaikessa
hiljaisuudessa Oulun Tietoteekkareiden joukosta alkanut käännytystyö
alkaa jo näkyä päivittäin toistuvina
rituaali teurastuksina Pommarissa.
Silpomisia, itsemurhia, karmaisevia
tuskanhuutoja, haulikko- ja laatikkoleikkejä, näitä kuulee tapahtuvan
jatkuvasti."

Hesus Satchez
AntiSatan-alayhdistyksen
puheenjohtaja 1999
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Iceman

Työpaikkojen salaliitto!
Uusia häkellyttäviä paljastuksia ilmaantuu yritysmaailmasta. Olemme saaneet
käsiimme otteita dokumenteista, joissa suunnitellaan ohjeita kesätyöntekijöitä ja
osa-aikaisia työntekijöitä varten. Nämä dokumentit ovat äärettömän salaisia
ohjeita työläisten käsittelyä varten.
Olemme koonneet muutamia otteita dokumenteista ja näiden otteiden perusteella
teidän on syytä tehdä omat johtopäätökset. Kyseessähän ei ole yksittäinen yritys,
vaan tämä on suuri salaliitto...
1. Työntekijät
"...edellä mainittuja työntekijöitä ei kutsuta työntekijöiksi, vaan heidän nimikkeensä on koodiorja. Tästä eteenpäin dokumentissa käytetään vain virallista
koodiorja nimitystä..."
2. Vastuut ja valtuudet
"...Koodiorjat vastaavat koodista hengellään. Projektipäälliköllä on oikeus
nopeuttaa työläisten nopeutta käyttämällä nelisiimaruoskaa. Projektipäällikön
huitoessa nelisiimaruoskalla vauhtia projektin tekninen asiantuntija paukuttaa
isolla rummulla koodaajille tahtia. Lisäksi koodiorjia voidaan käyttää tarpeen
vaatiessa mihin tehtäviin tahansa..."
3. Laitteet
"...Koodiorjat käyttävät työskentelyyn hyviksi ja luotettaviksi todettuja 486koneita, joihin koodiorjan mieltymysten vastaisesti asennetaan joko Windowstyyppinen tai Unix-käyttöjärjestelmä. Koodausta varten asennetaan mahdollisimman vaikeakäyttöinen ja käyttökelvoton ohjelma..."
4. Tilat
"...Projektista riippuen koodiorjat joko suljetaan kahden
neliön komeroon työskentelemään tai useita koodiorjia kytketään kahleilla
toisiinsa ja pidetään tällä tavoin aisoissa. Koodiorjat irroitetaankahleista kerran
päivässä jaloittelemaan. Tällöin karkaamista yrittävää
koodiorjaa projektipäällikkö saa rankaita mielensä mukaan..."
5 Palkka
"...Koodiorjien perustuntipalkka on 40 mk/h. Kertyneestä palkasta puolet
käytetään yrityksen johdon virkistystoimintaan ja loput voidaan maksaa koodiorjalle mikäli hän on käyttäytynyt hyvin..."

G.uru, ylipäällikkö
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Mr Fuck

Kypsyyskokeet uusiksi!
Raksa

Viimeaikoina korkeakoulututkintojen
arvostus on kokenut Suomessa pienoista inflaatiota, mikä johtuu osaltaan
ylitsepursuavista
sisäänottomääristä. Tutkintojen arvostuksen kohottamiseksi ja valmistuvien tietotaidon varmistamiseksi
Terminaali on päättänyt uusia monille
sen viimeisen tentin eli kypsyyskokeen.
Ensinnäkin kypsyyskokeita suoritetaan kolme koko opiskeluaikana eli
keskimäärin 18 kokonaisen ja 1/3 kuukauden välein. Ensimmäinen koe on
läpäistävä fuksina, toinen opiskelujen
keskivaiheilla ja kolmas juuri ennen
valmistumista. Seuraavassa listassa
ovat Terminaalin ehdotukset kypsyyskokeiden tehtävistä koulutusohjelmittain lajiteltuina:

a) Fuksi:
Hiekan ja asfaltin konttauskitkan vertailu kahden promillen mittausasteikolla
b) Teekkari:
Betoni PSOAS-asuntojen lämmöneristeenä ja kotiviinin käynnin pysäyttäjänä
c) Valmistuva:
Nuuskan käyttö kosteiden urheilutilojen kattojen eristeaineena

Kone
a) Fuksi:
Ruuvien ja meisseleiden sielunelämä
sekä Corollan viritys
b) Teekkari:
Pultin ja mutterin symbioosi, miksi
Corolla sammui?
c) Valmistuva:
Ikiliikkujan 3D-mallinnus paperiarkille ja sen toteutus Corollalla

Arkkarit
a) Fuksi:
Lyijykynän ja pyyhekumin erottaminen toisistaan makutestillä
b) Teekkari:
Lyijykynän, pyyhekumin ja viivoittimen erottaminen toisistaan ns. näppituntumalla
c) Valmistuva:
Alvar Aallon, Arvo Ylpön ja Urpo
Lahtisen tyylisuuntien erottaminen
toisistaan kalteven pintojen avulla

Prosessi
a) Fuksi:
Sillin ja veden erot kuumaa kuravettä
päälle -periaatteella
b) Teekkari:
Viemäriputken
tukkoisuuden
testaaminen vessanpöntöllä
c) Valmistuva:
Vessanpöntön suunnittelu stabiiliksi
järjestelmäksi, laskut näkyviin!
22
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la suunnittelulla
c) Valmistuva:
Valmiin ohjelmistotuotteen myyminen ilman toiminnan testausta

Tuta
a) Fuksi:
Voiko rahaa syödä? (essee)
b) Teekkari:
SWOT-analyysi
vasemmasta
kädestäsi
c) Valmistuva:
Vasemman käden toiminnan tehostaminen siten, että riskit käden täydelliselle
menettämiselle
pysyvät
pieninä suhteutettuna toiminnan tehostamisen aiheuttamiin oikean
käden lomautuksiin työaikana

Tietojenkäsittelyoppi
a) Fuksi:
Windows 95/98 käynnistäminen,
pikakuvakkeen luonti työpöydälle
sekä Pamela Andersonin kuvan asentaminen taustakuvaksi
b) Tollo:
Kaupasta ostetun Windows 95/98
asentaminen paketissa tulevia ohjeita
noudattaen sekä käynnistyslevykkeiden luonti lumilapiolla
c) Melkein maisteri:
Täydellisen ja käyttövarman Windows-ohjelman suunnittelu, toteutus
ja testaus kaatumattomassa Windows
95/98 moniajoympäristössä sekä kyseisenohjelman käyttöohjeiden lähettäminen Bil Gatesille

Sähkö
a) Fuksi:
Verkkovirran aiheuttamat palovammat ruuminosittain, omakohtaiset
kokemukset + 1p/kpl
b) Teekkari:
Erilaisten kolvien juotoslämpötilojen
vertailu käsivarren kivuliaisuusasteikolla sekä tinapallot ja niillä pelattavat pelit
c) Valmistuva:
Avonainen mikroaaltouuni soluasunnon lämmityksessä sekä sähkömagneettisen säteilyn hyvät ja huonot
puolet

Matematiikka
a) Fuksi:
1 + 1 = 2 ; Miksi näin?
b) Luonnontieteilijä:
1 + 1 != 6 ; Miksi näin?
c) Melkein matemaatikko:
1 + 1 != 6 ; Miksi ketään muuta tämä
asia ei kiinnosta?

Tietotekniikka
a) Fuksi:
Töiden tekeminen tietokoneella, jossa
ei ole pelejä, IRCiä, MUDeja eikä
PORNO-surffainta
b) Teekkari:
Koodauksen aloittaminen huolellisel-

Fysiikka
a) Fuksi:
Kuinka korkealta ihmisen voi pudottaa ilman näkyviä vammoja? (demonstraatio
Rakentajantien
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Humanistiset ko:t

korkeuslaboratoriossa)
b) Luonnontieteilijä:
Miltä korkeudelta pudotessaan ihmiselle tulee näkyviä vammoja?
(demonstraatio, tentin valvojat kutsuttava ajoissa paikalle)
c) Melkein fyysikko:
Mitkä fysiikanlait vaikuttavat edellisissä kokeissa saatuihin tuloksiin?
Toista kokeet steriilimmässä ympäristössä ja muotoile eri laeille kaavat.

a) Fuksi:
Kuinka ihminen voi parantaa maailmaa? (ylipirteän ilmeen säilyttäminen
+1p/tunti)
b) Humanisti:
Kuinka maailma voi parantaa ihmisen? (vaikeiden sivistyssanojen lausuminen
nopeasti
sekavissa
aiheyhteyksissä +0.5p/kerta)
c) Melkein maisteri:
Mitä asioita humanistiset tieteet
voivat parantaa? (jos ylipirteä ilme on
säilynyt 55kk yhtäjaksoisesti, koe
voidaan katsoa suoritetuksi kiitettävillä tiedoilla)

Mountaincat

Vappuniksi: Kuinka käydä vessassa, jonka lattia
lainehtii, kun ylläsi on haalari?
Tämä niksi on testattu ja hyväksi havaittu Cupolassa, Hervannassa.
Aloitamme ottamalla tukevan haara-asennon, jalat ainakin puolen
metrin päässä toisistaan ja polvet koukussa. Seuraavaksi avataan
haalarin nappeja - vain niin monta kuin on pakko. Otetaan kädet ulos hihoista ja avataan hihojen napit. Kytke oikean puolen hihan nappi
vasemman puolen hihan napinläpeen ja/tai päinvastoin. Liu’uta haalari
vyötäisillesi, jossa se pysähtyy harallaan oleviin jalkoihisi. Jos lakkisi
on kiinni haalarissa ketjulla, niin nyt on oikea hetki kierää tupsunaru hihakollaasin ympäsi, jotta lakki pysyy tallessa. Sitten vain “limboat”
pöntölle ja voilà: Kuivana säilyit!
Asetelman purkaminen käy ajamalla prosessi läpi vaihe vaiheelta, takaperin.
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Potu-IP

Oksentaminen - vihjeitä vastaalkajille (ja kokeneemmillekin
Kuten varmasti jokainen viinan
kanssa tuttavuutta tehnyt on
huomannut, on viinalla veitikkamainen taipumus muuttaa kaikki
vatsan huomaan saatettu herkullinen ravinto oksennukseksi. Normaalisti elimistön luontainen
häveliäisyys pitää ongelman piilossa, huolehtien monimutkaisten kemiallisten prosessien avulla
tuon ongelmajätteen käsittelyn
niin, ettei käyttäjä huomaa mitään
erikoista tapahtuneen. Joskus
kuitenkin käy niin ikävä sattuma,
että viinan räyhäefekti saa elimistönkin kapinoimaan ja poistamaan epäkelvon materiaalin
samaa reittiä mitä sitä on sisään
syötetty.
Luonnollisesti kaikki tiedämme,
että oksentaminen syntiä, koska
sangen hyvää viinaa menee suunnattomia määriä tuolla tavalla
haaskioon. Oksentaminen aiheuttaa usein myös inhoa ja negatiivisia tunteita kanssaihmisissä,
jolloin ns. turpasauna, yleinen paheksunta tai juomavarantoa ran-

kasti verottava rahallinen sanktio
on mahdollinen.
Mikäli varoituksen sana ei tässä
vaiheessa kiinnosta, kuvitelkaapa
itsenne erään tuntemattomaksi
jääneen sähköteekkarin asemaan,
joka esitti eräänä vappuaamuna
keskustassa bussipysäkillä omaa
variaatiotaan muistomerkistä jolla palaa ikuinen tuli: vaaleanpunainen, paksu oksennus pulpahteli
sankarimme suusta suoraan
hänen syliinsä, valuen haalarien
taskuihin ja sisään.
Mitä arvelette - mahtoiko esimerkkihenkilömme karaista katseensaja pysäyttää Koskilinjojen
suuren vaeltajan vakaan kätensä
viittauksella ja matkustaa ryhdikkäänä useiden kilometrien
matkan asuntoonsa, vai viittasiko
suuren vaeltajan ohjastaja kinttaalla kyytiinpyrkimisyrityksille,
tietäen joutuvansa siivoamaan
auton vuoron päätteeksi?
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Miten toimia?
Tilanne: Huomaat pahoinvoinnin hivenen kouraisevan vatsaasi, eikä
kyseessä voi olla krapula, koska olet vasta juomassa viinaa.
Menettely: Tilanne seis. Mieti, missä olet ja onko oksentaminen mahdollista aiheuttamatta suuria taloudellisia ja tunnelmallisia
menetyksiä. Oksennuksen panttaaminen ei kannata kovin
pitkään, sillä oksennus tulee ennemmin tai myöhemmin, jos
se on jo kerran varoittanut. Kannattaa siis tehdä homma hallitusti, ja käydä oksentamassa siististi ja enempää harmia
aiheuttamatta kun se on vielä mahdollista. Etsi hyvä oksennuspaikka (ks. kohta "Hyvä ja Huono oksennuspaikka") ja
oksenna tyylillä. Varo roiskeita.
Tilanne: Oksennus tulee NYT!
Menettely: Minimoi vahingot. Puristamalla suusi tiukasti kiinni, voit
puskuroida ryöpsähdyksen ainakin 0,1s ajaksi - tosin syöttöpainekin siinä samalla kasvaa, eli varovaisuutta on syytä
noudattaa. Tähtää oksennus paikkaan, mistä se on mahdollisimman helppo siivota pois.
Tilanne: Huomaat oksennusta sylissäsi. Myös maassa on oksennusta
ja olet kierinyt siinä.
Menettely: Toivo, että sinulla on vappunaamari, koska tulet kotimatkallasi näkemään kaikki tuttusi ja sukulaisesi jotka luonnollisesti haluavat myös puhutella sinua mikäli sinut tunnistavat.
Hakeudu suihkuun, ota kännykkä, lompakko sekä irtonaiset
setelirahat taskuista ennen kuin menet suihkuun.
Tilanne: Sinulla on krapula sekä massiivinen pahoinvointi. Oksettaa.
Menettely: Siinäpäs kärsit. Mitäs et oksentanut illalla, kun se vielä olisi
voinut olla jopa ihan positiivinen kokemus. Voit kuitenkin
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lieventää tapahtuman epämiellyttävyyttä syömällä säilykepersikoita, jotka ovat mukavan liukkaita oksentaa.
Vesilasillinen nopeasti nautittuna kirvoittaa myös oksennuksen, mikäli oma arvokkuus ei muuten tahdo antaa refleksille periksi.

Hyvä ja Huono oksennuspaikka
Hyvä oksennuspaikka on usein vaikea löytää - tämä johtuu vain siitä, ettei oksentamistapahtumaa ole ennakolta suunniteltu eikä oksentamiseen
ole näinollen varauduttu. Kannattaa siis varautua ennakkoon - muovikassi on hyvä olla olemassa, mikäli oksentamisen uhka on olemassa.
Mikäli pussiin ei tule oksennettua, sen päällä voi vaikka istua. Pussin on
hyvä olla ehjä, mikäli sinne on tarkoitus oksentaa.
Mikäli pussia ei ole matkassa,
kannattaa
oksentaminen
suorittaa syrjäiseen paikkaan,
missä oksennuksesta ei ole
harmia. Kannattaa muistaa,
että vaikka talon kulman
taakse oksentaminen voi tuntua hyvälle idealle, ei se sitä
välttämättä kuitenkaan ole;
talon kulman takana voi olla myös erinomainen kusipaikka, eikä kukaan halua kustessaan seistä (tai näin tasa-arvon aikana; kykkiä)
kenenkään oksennuksessa.
Huono oksennuspaikka on mikä tahansa paikka mikä ei ole hyvä paikka
oksentaa. Erityisesti kuitenkin täytyy mainita bussit sekä taksit - niihin
oksentamisesta pääsee yleensä pulittamaan maksun siivouksesta, joka
ei ole halpaa huvia sekään - jopa useita tuhansia markkoja. Taksi kyllä
pysähtyy mielellään mikäli matkan aikana täytyy oksentamassa käydä,
sisälle kulkuvälineeseen ei kannata oksentaa.
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Nimetön teekkari

Niksi 2:
Ennen
masturbointia
istu
jonkin aikaa oman lerssisi päällä. Näin siitä katoaa tunto ja nyt
tuntuu aivan siltä, kuin runkkaisit jotakuta toista!
Niksi 3:
Yhdistä molemmat. Istu sekä
vehkeesi että kätesi päällä.
Näin tuntuu siltä, kuin katselisi
jonkun toisen runkkaamista!

Masturbaatiovihjeitä
Kaikkihan
me
pyrimme
löytämään se vappuheilan, mutta
useimmilla yritykseksi se jääkin.
Siksi Terminaali esittelee niksipalstalla tämän ohjeen yksinäisille:
Niksi 1:
Ennen
masturbointia
istu
jonkin aikaa kätesi päällä, niin
että siitä katoaa tunto. Näin tuntuu aivan siltä, kuin joku
runkkaisi sinua!

(Terminaali ei vastaa mahdollisista ruumiillisista vahingoista neuvoja noudattaneilla.)

Fantasos

Haalarimerkkien ompeluvihjeitä!
Näin vappuna merkkejä kertyy. Ompeluseura kokoontuu tiistaina, joten
annettakoon ohjeet tärkeimpiin tarpeisiin neulan ja langan lisäksi.
Kokeilemalla on löydetty merkinompelijan parhaat ystävät. Ne ovat:
1. Ompelukone: Ehdottomasti parhaimpia keksintöjä. Kahdeksan merkkiä tunnissa, kun oppii tekniikan.
2. Tekstiililiima: Tulee hyvänä kakkosena. 12mk Tiimarista. Jo pari tippaa pitää merkin paikoillaan, jotta sen voi ommella helpommin. Ompelukoneen kanssa erinomaista.
3. Sormustin: Enää ei vuoda veri sormista! Tämä yksinkertainen keksintö on valloittanut monen teekkarin sydämen.
4. Ratkoja: Munaapas taskuun ommeltava merkki ompelemalla tasku
umpeen niin kaipaat tätä. Alan liikkeistä halvalla.
5. Nahkaa: Erinomaista, kun teet lisälenkin lakkiketjulle, pullonavausvirvelille tai avainnipulle. Kaamosshopista sitä saa.
Eipä siinä muuta. Tulkaa ihmeessä ompeluseuran kokouksiin. Ompelutaito on toissijaista, meillä on hauskaa aina. (OPM)
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HEDELMÄKAKKU

(20 minuuttia myohemmin)
Käännä tehosekoitin ulos.
Vatkaa
kulho vaahdoksi ja lisää ne
muniin...eiku
toisinpain.
Kudelmät
heppiin on seuraava toimenpide...heh
heh..
sekoita
huolellisesti.
Pämppää wwhiskiä ja varmista sen jäykkyys ei SEN
vaan whiskin, stana. Lisaa
kaksi kuppia suolaa vai mitä
helvettia se nyt oli, ei vois
vähempää kiinostaa. Tarkista
whisky, kuka kele on jounut
mun viinoja.
Nyt puristat munista...eiku sitruunoista mehut ja heitä
pähkinät seinään. Lisää yksi
tee, lusikka ja sokeria tai ...jotain mita sitten loytyykään.
Rasvaa uuni, käänna vuoka
2000 astetta plussaa. Ala unohda sokeuttaa. Heita kulho
ikkunasta, hörppaa loput kossustakin ja... emmää teistä
tierä mutta mä ainakin lähren
baariin.

1 dl vettä
100 g voita
2 dl sokeria
4 isoa munaa
2 dl vehnäjauhoja
3 dl kuivattuja hedelmiä
1 tl leivinjauhetta
1 tl suolaa
1 dl fariinisokeria
1/2 dl sitruunamehua
1/2 dl pähkinoita
1 plo viskiä

Pese kädet. Varmista viskin
hyvä laatu, suorita se maistamalla. Ota iso kulho esiin,
tarkista mielikuvasi oikeellisuus viskin laadusta. Toista
tama toimenpide tarvittaessa.
Käänna tehosekoitin päälle.
Ota viskihuikka, sammuta tehosekoitin. Sekoita voi isossa
kulhossa, lisää sokeri ja sekoita uudelleen. Maista ja varmista ettei viski ole ehtinyt
sumeentua. Jauhot kulhoon ja
anna käydä muutama minuutti. Käytä joutoaika hyodyksesi
ja sekoita muutama Manhattan.
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METSOA SAVON
VIINALLA:

vuorkaatta. Laetetaan viinat
jiähtymää pakastimen puolelle.
Seeraavana päävänä otetaan tuas
lintu kulhoeneen esille ja kuadetaan maeto poes. Juodaan puolisen litroo viinoo neevoa antavana
ja kuadetaan loppu linnun maasteeksi. Tuasen pistetään jiäkuapin
puolelle yhen yön yli. Seeraavana
päävänä otetaan kulho esille ja
makustellaan liemi. Jos liemi on
asiallisen maakasta, niin heetetään se lintu helevettiin.

No siitähän myö lähtään että otatta tuollasen korian linnun, mielueten mehto, mutta kää se muuhi
lintu paremman puutteessa. Otatta esille tommose puolentoesta litroo savon viinoo ja laetatta
linnun kulhoon. Linnun niskoelle
soppii kuatoo litra maetoo, minkä
jälkee se lintu jo tunteehi olosa
hyväksi
jiäkuapissa
yhen

Esikatselussa PC-väännös pelistä: M.U.L.E.

on nopeatempoinen strategiapeli 1-4
pelaajalle. Pelin idea perustuu, jälleen
kerran, uuden planeetan kolonisointiin. Planeetalle lähetetään 4 kappaletta
eri rotua olevaa avaruuden asukkia
(mukaan mahtuu
myös ihmisrotu, tottakai). Pelaajat
ohjaavat kukin omaa rotunsa edustajaa. Tehtävänä on saamillaan maapalstoilla tuottaa sopivaksi katsomiaan
tuotteita. Tuotteita on neljä: ruoka,
energia, ja kaksi eri kaivostuotta
(smithore ja crystite). Tuottaminen tapahtuu kouluttamalla muuli (MULE)
valittua tuotetta varten ja viemällä se
halutulle maapalstalle.
Peli on vuoropohjainen. Vuoron alussa pelaajat saavat uutta maata, jonka
jlkeen kaikki vuorollaan raahaavat
muuleja tuottamaan haluamiaan
hyödykkeitä.

Tämän vuoden Otit-fuksiston ohjelmistotuotanto on poikinut ainakin
tämän yhden mainitsemisen arvoisen
viihdykeohjelman. Monelle vanhalle
C-64 friikille nämä mystiset neljä kirjainta, M.U.L.E tarkoittavat enemmän kuin paljon, joten jos tunnet
kuuluvasi siihen porukkaan voinet
hypätä seuraavan jakson yli.
Mikä on M.U.L.E. ?
M.U.L.E. on Electronic Artsin, vuonna 1983 Commodore 64:lle julkaisema graafisesti yksinkertainen, mutta
sisäiseltä ajatukseltaan varsin mielenkiintoinen (ja helvetisti aikaa
syönyt) peli. Pelityypiltään M.U.L.E.
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Sitten tontit tuottavat, mitä tuottavat.
Vuoron
viimeinen
vaihe
on
kaupankäynti. Tuotteita ostetaan ja
myydään tarpeen mukaan, hinnan
määräytyessä kysynnän ja tarjonnan
perusteella. Yksinkertaista.
Yksi peli kestää 12 vuoroa, jonka jälkeen voittaja on luonnollisesti se, joka
on menestynyt parhaiten, keräämllä
eniten omaisuutta, siis rahaa, maata ja
tuotteita.
Pakan sotkemiseksi on tietenkin kaikenlaisia satunnaisia tapahtumia, jotka lisäävät tuurin mukaan kuvioihin.
Esimerkiksi, kun 'Acid Rain Storm'
pyyhkäisee yli, ruoan tuotanto tehostuu ja energian vähenee (älä kysy
miten happosade parantaa ruoan tuotantoa...). Kun pelillä on lisäksi taipumus pommittaa johdossa olijaa
kaiken maailman huonoilla uutisilla
ja ylimääräisellä rahanmenolla, on johtoasema tietyllä tavalla vaarallinen
paikka. Tämä tasoittaa peliä onnistuneesti.

kuin 12 vuoroa on tällöin mahdollinen. Ja mikä parasta: Se toimii nyt
PC:ssä. No, onhan vanhaa mulea
voinut pelata 64-emulaattorin kautta
PC:llä jo vuosia, mutta usko pois,
tämä on uudenlainen mule-kokemus.
Nyt joku konservatiivi mule-fani varmasti taas änkyröi, että vanhassa vara
parempi. Sille voin kuitenkin sanoa,
että yllätyin
itsekin siinämäärin, että putosin
melkein penkiltä, kun pääsiäisen jälkeen kokeilin käsiini saamaani
mule.exe :ä. Ja se oli "Pre-alfa" -versio.
Saatavuus
M.U.L.E ilmestynee ennen kesää, ja
se tulee saataville Imaginationin kotisivulle
www.ee.oulu.fi/~taur/
Muista tsekata silloin tällöin.
Laitevaatimukset
Tuntui toimivan kiltahuoneen polttavassa CD -koneessa. EI vaadi Windowsia.

M.U.L.E. PC:llä
Imagination
software
(alias
T.Räsänen) paiskaa tuota pikaa saataville PC - VGA version M.U.L.E:sta.
Peli ei toiminnallisesti poikkea alkuperäisestä versiostaan paljoakaan, joten alkuperistä M.U.L.E:a pelannut
osaa pelata uutta versiota HETI.
Grafiikat on tottakai piirrelty uuteen
uskoon ja satunnaistapahtumia on
koko joukko lisää. Kartan kokoa voi
haluttaessa suurentaa, ja pidempi peli

Muuta
Ilmestymisen myötä haikailtu Muleskaba voisi olla toteuttavissa ensi
syksynä. Eikä kiltahuoneen 64-vanhusta tarvitsisi sitä varten herätellä,
vaan kisan voisi toteuttaa esimerkiksi
worms -koneella. Asiaan on syytä
palailla syksyllä.
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iLe

MIES JA MIEHISYYS
Mistä johtuu paljon käytetty käsite "miehisyys"?
Johtuuko se yhteiskuntamme asettamista odotuksista?
Johtuuko se omista tavoitteistamme? Ei, se johtuu paljolti joka miehen aivoihin ohjelmoiduista toimintamalleista. Ne olivat jo varhaisimmilla esi-isillämmekin.
Yhteiskunta muuttuu, mutta eräs asia ei koskaan:
Mies on valmis suuriinkin uhrauksiin saadakseen
toteuttaa vaistojaan. Tämä ei siis ole mitään satunnaista. Sehän on tutkitustikin väistämätön tosiasia.
Ilmiön väitetään johtuvan myös osittain kulttuurista.
Mies on, kuten historia opettaa, kautta aikain nylkenyt metsästämänsä riistasaaliin itse ja sitten tyrkyttänyt punaista, kosteaa, veristä ja raakaa lihaa
fyysisesti kevyitä kotitöitä puurtavalle vaimolleen
jota - ihme kyllä - miellyttää moinen miehisyys ja
ilmeisesti se johtuu niistä alkukantaisista vaistoistamme: tämä ilmiö on ihmiskunnan säilymisen
kannalta tärkeää. Voitaisiin oikeastaan sanoa että
edellytys. Miehelle tyypillinen, jatkuva tarve viimaiselta, raskaalta metsästysreissulta palattuaan halata vaimoaan johtuu nähtävästi geeneistämme ja
tutkimukset osoittavat, että em. reaktion toimeenpano tuo hyvän mielen molemmille osapuolille.
Tosin tuo reaktio voidaan kylläkin tarvittaessa torjua.
Miesten olisi syytä jo äkkiä kaivaa kätköistään vanhat
käytön puutteessa ruostumaan päässeet puutarhatyökalut esiin, jotteivät vaimonsa vallan unohtaisi kiitollisuutta miehiään kohtaan, eivätkä näiden ilmaisia rakkaudenosoituksia.

Hämäräperäinen stoori? Tarina saa uuden merkityksen kun luet siitä
vain joka toisen rivin
(luku aloitetaan siis ensimmäiseltä riviltä otsikon jälkeen).
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Aero

den laivaa, teette sen vain toimintakyvyttömäksi" "Ole huoleti, tietenkin
muistamme.
Ainakaan
meidän
toimiemme takia Marylle ei tapahdu
mitään" "Niin.. toivottavasti hänellä
ei ole hätää. Parabellum!""Parabellum!" Ukkoshaukan komentosilta katosi näytöltä ja tilalle tuli taas kuva
edessämme olevasta vyöhykkeestä,
sekä
laivaan
liittyviä
tietoja.
"Vaihtakaa
standardiajoon,
nopeudeksi 200 ja siirtykää puolimanuaaliseenohjaukseen
oikealle
kaartaen. Täysi valmius, suojat ylös!"
Niin välimatkamme alkoi kasvaa ja
me lähdimme tutkimaan asteroidivyöhykettä toiselta reunalta ja Ukkoshaukka toiselta. Pian ensimmäiset
järkäleet olivat jo takana ja liu'uimme
eteenpäin hitaasti, mutta varmasti.
Komentosillalla meitä oli viisi ja
konehuoneessa kolme. Jokaisen tausta oli epäselvä, eikä kukaan kysellyt
siitä, ja vaikka olisi kysynytkin, kukaan ei olisi vastannut. Kaikilla oli
kuitenkin yhteinen päämäärä, tuhota
Tähtiliitto, mutta sitä ennen meidän
piti kerätä laivastoomme lisää aluksia
ja lisää kapinallisia riveihimme.
Tämäkin hyökkäys toisi meille yhden
laivan lisää, mutta itse en laivaa ajatellut. Tärkeintä olisi saada tuleva
vaimoni pois niiden aluksesta. "Miten
en älynnyt, että kaikki olikin hämäystä?!", ajattelin, palaten muutama
päivä sitten tapahtuneeseen. "Scanneri havaitsi jotain edessä, sir!", suunnistaja totesi ja jatkoi: "Se liikkuu

Ansa
Lähestyimme
asteroidivyöhykettä
kahden poimun nopeudella. Näytöllä
kaikki oli normaalia, mutta tiesimme
sen odottavan jossain siellä, joko verhoutuneena tai piileskellen kivimassojen takana. Emme pystyneet
luotaamaan sitä näin kaukaa paikallisen tähden aiheuttaman voimakkaan
sähkömagneettisen säteilyn takia.
Emme myöskään tienneet tarkasti sen
aseistuksesta. Huhuttiin niiden keksineen jotain tarpeeksi tehokasta
meitä vastaan. Käytettävissään sillä
olisi ainakin L-luokan fotonitorpedoja tavallisten lasereiden lisäksi. Sen
suojat olisivat samaa tasoa omiemme
kanssa, elleivät ne olisi kehittäneet
parempia viime vuodesta. "Kohtalaisen helppo nakki", ajattelin. Toisen
perämiehen ilmoitus katkaisi ajatukseni. "Ukkoshaukka pyytää yhteyttä,
sir", hän sanoi. "Avatkaa näytölle",
vastasin. Pyrimme yleensä radiohiljaisuuteen tällaisten tapahtumien
yhteydessä, mutta Philip näytti luottavan häiriösäteilyn voimakkuuteen.
"Kaikki.. hyvin siellä?" Häiriön takia
oli hankala saada selvää hänen
puheestaan ja kuvan laatu kärsi myös
aika lailla. "Ehdottaisin, että aloitamme erkanemisen jo nyt ja alamme
haarukoida vyöhykettä eri suunnilta",
hän jatkoi. "Sopii. Hidastamme pian,
jotta ongelmia ei synny vyöhykkeen
lähellä. Muistakaa, ettette tuhoa nii33
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tavallisia asteroideja nopeammin ja
sen kurssi vaihtelee, mutta se liikkuu
keskimäärin meitä kohti!" "Mikä sen
etäisyys on?", kysyin nopeasti. "50
kilometriä, sir" "Lähettäkää viesti Uk-

koshaukalle. Taisimme saada sen!"
"Scannerissa näkyy viisi muuta suurella nopeudella lähestyvää kohdetta, toistaiseksi tuntemattomia!"
"Ansa", tajusin.

Viime numerossa Hannu ja Esko
aloittivat matkansa Hallujen vallassa.
Nyt he ovat edenneet osaan 2:

ti juomaa. niinpä he kumosivat kolmet halluviskit mieheen. jännittyneinä he siirtyivät
nurkkapöytään odottamaan juomien vaikutusta. tuskastuneena odottamaan halluja he
mukiloivat ohi kävelleen kuplavolkkarin
henkihieveriin. "tuo aine oli tehotonta
paskaa!", moitti ossi ja kaivoi vasenta
nenäänsä oravallaan. "vaihdamme kapakkaa ellei asiaan tule korjausta!", kailotti
hannu mikolle tehostaen uhkaustaan
syömällä pussillisen alasimia. hätääntyneenä mikko kaatoi vielä kaksi tuhtia
taburommia. pojat nopeuttivat paukkujen
vaikutusta
kaatamalla
ne
suoraan
vatsalaukkuun avaamalla napansa alla olevat vetoketjut. ravintolan huonekalut (varsinkin jakkarat) kiljuivat riemusta. "aajeah,
hallut tulivat", tuulettivat pojat, kun he yhteistuumin olivat tulleet tulokseen että ossi
on kuin onkin helsingin oopperatalo eikä
mäntyniemi kuten selvinä hetkinä. tapansa
mukaan esko työnsi tyhjennetyt lasit sieraimiinsa ennen lähtöä. mutta koskaan eivät
pojat niin halluissa ole olleet, että olisivat
unohtaneet sukset narikkaan. "nyt on miehiä!", kiljahti taivaalle riemuhuuto kun he
saivat täytettyä suksiensa tankit jänismäen
essolla. tankin takaa hyppäsi holopää. siitä
välittämättä pojat ajoivat suksillaan jo hieman vääristyneelle mökilleen ja antoivat
hallujen ottaa vallan. viuh viuh viuh viuh
viuh aaaaaaaaaaaaaaaaa (kuten aina kun
hallut saapuvat)... vrrrrt vrrrrt äänteli hannun luuta nurkassa. vääpeli karjahti syyttömälle viestimiehelle aivan turhaan.
laatokka saastui edelleen ja kaartilaiset
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Hannu & Esko Hallujen Vallassa - Part II

kaikissa pulmatilanteissa soita otis-vikapalveluun, liittyiongelmasi sitten hisseihin
tai ei: 9800-68111. avoinna 24h. palvelu on
ilmainen ja keskusneidit tyhmiä kuin saappaat. saapas ei ole sen tyhmempi vaatekappale kuin villashaalikaan mutta silti... .. . ..
..."hannu! .. hannu!`.. . . hannu!" tosielämän
äänet alkoivat saada taas otteen hannun
aivoissa. päätään ravistellen hän palasi
takaisin todellisuuteen, tällä kertaa kovin
yllättäen iskeneen hallukohtauksen jälkeen.
"olisi pitänyt jättää se aamuinen kärpässieni väliin...", katui hannu. pojat päättivät viimein jattää mikrojanan. he
keskeyttivät viime hetkellä eskon riettaat
puuhat, tämä kun oli juuri runkkaamassa
star trek-julisteen edessä ja tähtäsi wesleyn
naamaan! "sitten mentiin", kajahti käsky ja
kohta oltiinkin ravitsemusliikkeen edessä.
ossi jätti sukset narikkaan ja sitten oltiinkin
jo baaritiskin ääressä. poikien vanhana tuttuna baarimikko mikko terästi juomia hallusinogeeneillä. odotellessaan paukkuja
pojat menettivät tajuntansa tarkalleen kahdeksi minuutiksi, jonka aikana he eskon
toiveesta suorittivat pakkoliikkeitä ja sätkivät vallattomasti. pyörtyminen on
rankkaa hommaa ja pojat tarvitsivat kipeäs-
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kantoivat punalippuja kaakkoon meiltä. luumäki ja nakkila hajosivat pirstaleiksi lakmuksen
loppuessa
viimeisestäkin
traktorista. raaaahh, huusi kauppinen
komerostaan mutta ei siitä sen enempää.
suosio oli edelleen valtava, ja sama ja kaikki. rukkasista puuttuivat peukalot vaikka
kaikki mahdollinen oli tehty ja vielä saunakin lämmitetty. hampaat kasvoivat ja hippojen vallankumous oli alkanut. esko ja
hannu värväytyivät etulinjaan taistelemaan
elämäntapansa ja hippojen puolesta hazilaisia vastaan. ammuttuaan hazilaisten linjoja
kurpitsoilla ja kaalinpäillä, hazilaiset antautuivat verissäpäin valkoista lippua heiluttaen. "hyvä!" totesi hippojen johtaja
einari ja lähti utsjoen postitoimiston taakse
kahville joukkojensa kanssa. yhteistuumin
joukot päättivät kähveltää kaikki utsjoen
puhelinluettelot ja lähettää ne toimitusjohtaja strömbergille suistamonkatu viiteen.
*** commercial break ***
henkisiä ongelmia? soita kansanparantaja
hazi strömbergin kuumalinjalle, 977-17083
... .. . .. ...
tästä kuultuaan paikallinen poliisi vihastui
ja päätti perustaa anticanussquadin joka
pyyhkisi jokaisen puhelinluettelovoron
maan kamaralta. mutta kaikkihan tietävät,
että puhelinluettelovoroja on ainakin yhtä
paljon kuin on sysmässä perunoita joten
poliisien suunnitelmat menivät taas vaihteeksi päin elvistä joka oli juuri suihkussa
eikä pitänyt asiasta yhtään. hannu on tällä
hetkellä ihan pihalla ja esko on hannun alla
piilossa, joten palaamme heihin heti jahka
yhteydet saadaan kuntoon. miehet vapauttivat edestakaisin päkiän työväentalon ja
pernan välillä lauleskellen irwinin hittibiiseleitä. no nyt on esko päättänyt ottaa itseään niskasta kiinni, mutta hallupaukut
lilluvat vielä hänen poskistoissaan, joten
hänen niskastaottamisyrityksensä meni

ihan perseelleen osuen paikalle sattuneen
viattoman ohikulkijan korvaan tappaen
kaksi ja haavoittaen kolmea. hannu paikkasi tilanteen lukkosulalla ja korvavaikulla.
"meillä on vaniljaa, suklaata seka nöftää",
esko lausuiyrittäen vimmaisesti nostaa ilmapiiriä edes kahdella sentillä jotta se ei
hukkuisi ja saattaisi kavereitamme taas
hankaluuksiin. kolme päivää ehti kulua, ennen kuin pojat tajusivat että sota loppui jo
50 vuotta sitten, jonka johdosta he sitten ottivat viinaa ja hallupillereitä vedellä. kuten
kaikki varmastikin tietävät, paavo on hannun sedän entisen tietokoneen välittäjan
kummin kaiman kämppäkaverin entinen
inttikamu joka kärsi pähkähulluudesta. yhdessä tämä rempseä kolmikkomme lähti etsimään sitä suurta jotakin, jota kukaan ei
ole nähnyt, eikä kukaan tiedä miltä se näyttää, miltä se kuulostaa tai miltä se tuoksuu.
mutta tällä kertaa sankareillamme on johtolankana 3 metriä laattakaapelia, joka
tosin on kolmesta kohtaa poikki, koska reino hallujen aikana alkoi tekemään siitä
makkarakeittoa. itse johtolankana toimii
laattakaapelin sisään piilotettu viesti joka
kertoo eräästä pienessä lammessa asuvasta
keihäskurpasta. kerran tuulisessa lammikossa eleli suurenpieni keihäskurppa, jonka
takajalkojen välissä oli pieni porkkananjouhi. jouhen alla olevasta pussissa asusteli
tarinamme isopäähenkilö, gerahvi. gerahvin mieliharrastuksiin kuuluvat kuulanpoltto, syylän tarkkailu ja liiman tekeminen
juustosta eritetystä lamppukatiskasta. einari ryhtyi purkamaan katiskaa, olihan se jo
tehtavänsä suorittanut. juhani oli apuna. vieressä seurasi haimakaisen hannu kiinnostuneena tapahtumista. "katsos hannu,
katiskan purussa on omat pikkuniksinsä",
neuvoi einari hannua kuin oppipoikaansa.
"juhani ojennapas petkele", sanoi einari ja
juhanihan ojensi. sattuipa sitten niin että
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lyytikäisen tapani tuli paikalle kesken kaiken ja yllätti porukan katiskanpurkuhommista ns. rysän päältä! 12 litraa
kurpitsalientä sai hannu tislata ennenkuin
tapani tyyntyi. tapani kaappasi liemisäiliöt
suksiensa
tavaratelineelle
ja
lähti
jatkamaan matkaansa hurjasti polkien kohti
ystävänsä kartanoa. "hyvä että meni", tuumasi rikolliskolmikko yksimielisesti ja syvää huojennusta tuntien. tasta paskankaan
vertaa välittämättä hän kuitenkin otti ja
syöksyi alapää edellä kohti suurta tuntematonta, eli kauppisen makuuhuoneen komeroa. komerosta löytyi rupinen jallu, kasa
kiviä sekä 2 litraa näppäimiä. näppäimet
hän antoi sorsille jotka olivat tulossa jalkavuorilta espanjasta, kivet hän söi suureen
nälkäänsä sekä päätti olla olematta.
huomattuaan että leppäkerttujen vallankumous oli päättynyt tasapeliin, mölli suuttui
ja painoi nappia. napin takaa hyppäsi neljä
kania jotka puhuivat latinaa. latinaa ymmärtämättömänä sankarillemme alkoi tulla
karmeita väristyksiä sekä jalkasientä. syötyään puuronsa loppuun sankarimme soi
puhelimen lailla ja hyppi ympäriinsä
kunnes ovikello soi. siellä oli iisalmen poliisi, joka oli tullut etsimään hazia, joka oli
juuri luvannut ottaa vastuun kaikesta kojootin alakerrassa. hullut liekinheittimin
aseistautuneet kapinalliset olivat aiheuttaneet atomikanuunoineen puolen kaupungin tuhon ja kuoleman. hannu ei tiennyt
mitään hazista, mutta poliisit päättivät silti
tutkia liedenalustan. sängyn alta löytyi
koko imujoukkue, joka oli tullut dicen luota
syömästä. hannu pakenikin ikkunasta lähtien juoksemaan kaupunkiin kohti. paskaa
tapahtui ja hannu otti rempulat. savon voima lupasi lähettää välittömasti paikalle
hazisquadin ensiapua antamaan. *** kkkllllooozzzzzz *** taivaista putkahti vanha
ystävämme hannu, yrittäen tunkea legopa-

likoitaan takaisin vuotavaan nenäänsä.
"lukkosulaa", vaati hannu suureen ääneen,
mutta hänen huutonsa ei saanut aikaan toivottua efektiä. lukkosulan sijasta hänelle
ojennettiin lakua ja neljä tyhjää 1.5v paristoa. tyypertyneenä hannu huokaisi ja vetäytyi omiin oloihinsa. käveltyään puolisen
tuntia ajatuksissaan hän huomasi olevansa
eksyksissä. tutkiskeltuaan tilannetta hetkisen hän tajusi tulleensa uskoon. usko ei ollut
kovinkaan erikoinen paikka, vain tavallisen
keskipohjanmaalaisen latu-uran näköinen.
ladun reunoilla oli puistonpenkkejä röykkiöittäin. "humpuukia", tuumasi hannu
uskosta, rypisti sen pieneksi palloksi ja pisti
taskuunsa myöhempää käyttöä varten. sitten esko muisti lakun ja paristot, mutta koska poliisit pitävät lakuista, sankarimme ei
pitänytkään sitä, vaan tarjosi sitä pankkiautomaatille, joka söi sen mielellään. kuun ollessa oikeassa asennossa hannu alkoi
muuttua ihmisestä ihmispannaaniksi, joka
suuren yleisön kauhistukseksi raiskasi kaikki lähikuntien metsät ja paloitteli leivät.
mutta kun kakkislammen jäät olivat lähteneet, hannu muuttui takaisin, ja jatkoi
matkaansa taaksepäin, kahdesti. kolmannella kerralla hannu kumminkin sai ajatuksen jalkaansa ja meni hoitoon. hoitajatädit
eivät pitäneet hannusta, vaan passittivat
hänet aina tilaisuuden tullen suoraan perunakellariin, jonne oli perimätiedon mukaan
tapettu seitsemäntoista pientä nuppineulaa.
kellarissa ollessaan hannu oppi kirjoittamaan takaperin ja juomaan vettä käyttäen apuna vain kahta kättä ja kolmea kuuluisaa
liikavarvasta. paettuaan hoidosta hannu etsi
käsiinsä kilon porkkanoita ja alkoi seksuaaliseen suhteeseen niiden kanssa. kaikki
olisikin sujunut kuin rasvattu mutta sitten
astui peliin kohtalo. kohtalo oli tällä kertaa
nimeltään eskelinen, tarkemmin kunnanlääkäri eskelinen, joka soitti kesken kaiken
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ja kertoi hannulle jotain järisyttävää. hannun verinäytteestä oli löytynyt punasoluja!
sanaakaan sanomatta hannu laski luurin ja
muut tajusivat heti jonkin olevan vialla.
hannu alkoi repiä korviaan ja laulaa borneon kansallislaulua, kuten hänellä on tapana tehdä ankarasti miettiessään. "saatanan
mediavoimat!", hannu virkkoi ja lähti sen
siliän tien. kukaan paikalla olleista ei näh-

nyt hannua enää koskaan. hannun
myöhemmistä vaiheista on vain hajanaisia
teorioita, hänet on kohtalaisen varman todistajan mukaan nähty ainakin joroisissa,
turussa ja vaalimaan essolla. hannun legenda kuitenkin elää vuosisatoja suomalaisessa kansanperinteessä ja kahdessa riisissä
lakmuspaperia jotka hannu jätti jälkeensä
navetan ylisille.
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säntoistasataa ja kahdeksankymmentäkuusi, olisi kunnanviskaali Veneeriselle olisi
tullut kirje valtakunnankansleri Sulbergiltä.
Hänen toiveensa mukaan tahdottiin
Suomen tasavallan pääkaupunkiin Helsingiin piti lähettämän mahdollisia ehdokkaita kadettikouluun. Nythän on niin
että Veneerisellä itsellään oli kahdeksan
salskeaa poikaa, jotka tietysti Veneerisen
mielestä olivat Palikkajoen parasta mahdollista ainesta kyseiseen tehtävään.
Mielettömän voimainkoitosten ja pitkien
väitöstilaisuuksien jälkeen suku lopulta
päätyi Esko-Hannuun, perheen siiamilaisiin kaksosiin joiden päättelykyky tuntui ylittävän jopa ihmisyksilön rajat. Niinpä EskoHannu istutettiin Helsinkiin menevään linjuriautoon. Kohtalon oikusta tarinamme
tässä vaiheessa jo antisankariksi kehittynyt
Jänis sattui olemaan juuri vastaavassa
ajoneuvossa, toimittamassa perheen kutunjuustoerää uudenmaan osuusmeijeriin. Sattuipakin niin että Eskolle (kaksosten
edestäpäinlukien vasemmalle puoliskolle)
ja Hannulle (kaksosten edestäpäinlukien
oikealle puoliskolle) tuli niin mahtava riita
Veneerisen isännän matkaevääksi laittamasta savukuturuutanasta, että he missasivat
koko Helsingörin linja-autoaseman ja kinastelivat koko loppumatkan aina legendaariseen Hangöön satama-rautatieasemalinja-autoasema-taksiasema-kompleksiin
saakka. Mutta Jänis, hän jäi Helsinkiin..

IhmisHazi!
Kaksikymmentä vuotta sitten, pimeänä
tammikuun aamuna syntyi Palikkajoen
kylässä Ruutanan sukukartanoon Lyyli ja
Yrjänä Suoleville 3 kuukautta etuajassa
äpäräkeskonen, joka ristittiin talon hevosen
mukaan Jänikseksi. Eipä perheen jäsenet tienneet että tuona päivänä syntyi historian
yksi suurimpia miehiä. Vaatimattomasti
nimetty Jänis Suolevi kasvoi kovan kurin ja
homeisen pärekaton alla tunnolliseksi ja
keinojakaihtamattomaksi nuorukaiseksi. Ei
siis ihme että jo varhain vapaamuurarit
huomasivat pojassa olevan ainesta vaikka
kuinka pitkälle. Koulussa Jänistä pilkattiin
monesta syystä. Keskoisuudesta johtuen
soikioksi kasvanut pää oli vain yksi pilkan
kohde. Hänen kalvakas ihonsa, hänen tapansa tuijottaa tuntikausia penaaliinsa,
hänen laajentunut anuksensa ja surkastunut
nenänsä olivat alituisen naurun ja tarinoinnin kohde. Jäniksen tietoisuus oli kuitenkin
liian laaja ja moniulotteinen. Hänen ajatusmaailmansa reaktiopinta oli pinta-alaltaan
monin kerroin laajenmpi kuin koko Palikkajoen kunnan asukkaiden. Hän oli synnynnäinen nero, tiedemies ja ajattelija.
Ehkä Jäniksestä ei koskaan mitään olisi tullutkaan, ellei eräänä kohtalokkaana
päivänä, joulukuun kolmas vuonna yhdek-
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Ja kuinka yllättynyt Jänis olikaan kun häntä
vastassa oli koko kadettikoulun torvisoittokunta (lukuunottamatta saksofonistia
joka oli loukannut peukalonsa edellisenä iltana balettiharjoituksissa). "Onko nuorimies kotoisin Palikkajoelta", kysyi komeisiin
kullanhohtoisiin röyhelöihin pukeutun viinan ja kuppaisten naisten pöhöttämä luutnantti. "Jo vain, herra Kapteeni", heitti
Jänis hakien ainutta tuntemaansa poliisiarvoa. "Hrm rhm.. vai että Kapteeni.. hehm..
ehkä jonakin päivänä, nuori kadettimme..",
puhkui luutnatti viinanhöyryisiä haaveitaan. Vai että Kadetti, ajatteli Jänis. Naapuripitäjässä Suuranaisen Uolevilla oli
Ooppel Kadetti mutta muuta selitystä
uudelle sanalle ei Jänis keksinyt. Juhlallisesti Jänis kuljetettiin Uudenmaan Prikaatille, jossa hänestä tehtiin mies. Kolmessa
vuodessa. Ensitöikseen upseerit kiinnittivät
huomion rahvaaseen nimeen, joka yhteistuumin vaihdettiin Hatsabegielukseksi.
Hatsabegielus Suolevi oli syntynyt, Jänis
oli kuollut.
Koulutusaikanaan Hatsabegieluksesta kasvoi ryhdikäs ja ankara upseeri, lineaarisen

ajattelun taitaja ja loistava napatanssija.
Koko palvelusajan Jänistä kuitenkin kalvoi
kaksi asiaa. Ensimmäiseksi ja päällimmäiseksi; mitähän vanhemmat ajattelivat
hänen yllättävästä katoamisestaan, ja
toiseksi, miksi kutunjuustoerä alkoi jo ensimmäisen palvelusvuoden jälkeen pitää
vikisevää ääntä. Karistaen nämä ajatukset
mielestään Hatsabegeileus suoritti urheasti
kurssinsa, vieläpä priimuksena. Kylmä sota
oli kuitenkin ohi, kadeteille ei tuona aikana
löytynyt sijoituspaikkaa. Ystävämme
hakeutuikin nopeasti työelämään maamme
rajojemme ulkopuolelle. Hänen suuresti
ihannoimansa Äiti Venäjä tarjosi hänelle
mielenkiintoisen ja avaran työpaikan Beredinogadymoregidanynskin
ydinvoimalassa. Hatsabegeliuksen työnkuvaan
kuuluivat muunmuassa seitsämännenkymmenennenkolmannen sulkuventtiilin
avaus ja sulku, sekä kahdeksannenkymmenennenyhdeksännen lauhdutinvaraventtiilikennostorakenteen
rasvaus.
Hän oli tyytyväinen työhönsä, vaikka hän
kaipasikin perhettään ja rakasta isänmaataan.
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Täydennä puhekupla niin, että kuva ei tee mitään järkeä!

HUOMIO FUKSI!
Oletko valmis vastaamaan fuksikyselyyn? Palautettasi menneestä
vuodesta odotetaan innolla. Älä jää
nurkkaan vaahdottumaan, vaan
vaikuta tulevaisuuteen vastaamalla!
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Nimetön teekkari
Wappuja voi viettää monella tavalla ja tyylillä. Useimmat reippaat teekkarit valitsevat Wapun vieton pitkän kaavan mukaan, mikä onkin varsin luonteva vaihtoehto, koska ennen
Wappua on niin monta sopivaa viikonpäivää juhlimiselle.
Wapun vietossa on aina hyvä muistaa tiettyjä asioita, kuten iloinen mieli, paljon viihdykkeitä ja bileitä. On olemassa paljon tärkeitä asioita, joita kukaan ei välttämättä tule kertomaan vaan ne on opittava kantapään kautta. Tässä kohtaa esittelemme tuntemattoman
Teekkarin. Hän antaa oman listansa, jonka hän aikoinaan ruksi täyteen. Nyt on sinun vuorosi
päättää, mihin ruksisi haluat.
Kysele kavereiltasi, teitkö seuraavia:

( )Joit viinaa
( )Sammuit kotiisi kello 9.00 ja 19.00 välisenä aikana
( )Järjestit bileet
( )Ajoit taksilla kotiin, koska et muistanut missä asut
( )Nukahdit lattialle avonainen mehupurkki taskussa
( )Heräsit vaatteet märkänä
( )Et muistanut illasta ihan kaikkea
( )Joku tuli kertomaan sinulle edellisestä illasta
( )Et olisi halunnut kuulla edellisestä illasta
( )Otit häppää
( )Harrastit urheilua
( )Harrastit seksiä
( )Menit jatkoille
( )Juttelit voileivälle ja kysyit siltä kelloa
( )Sammuit jatkoille
( )Oksensit kaverin oveen
( )Muutkin sammuivat
( )Menit bileisiin
( )Lauloit samoja lauluja koko Wapun
( )Lensit bileistä pihalle
( )Menit uudestaan bileisiin
( )Lensit bileistä pihalle
( )Menit seuraavanakin päivänä bileisiin
( )Et päässyt sisälle, koska edellisenä päivänä lensit pihalle
( )Vittuilet portsarille nk. paljon
( )Et päässyt edelleenkään bileisiin, mutta kaverisi konttasi sisälle sammumaan
( )Järjestit jatkot
( )Tarjosit viinaa
( )Järjestit jatkojen jatkot
( )Jatkoit Wappua
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Kosti,,22, ei halua esiintyä omalla nimellään. Hän on opiskelija, mutta toipumassa
hyvää vauhtia.
- Jo joskus lukioaikoina puhuttiin kaveriporukassa opiskelusta, että pitäisköhän
kokeilla. Kun lukio sitten loppu, mä luulen
että mun elämään synty jonkinlainen tyhjiö. Mä rupesin sitte täyttään sitä opiskelulla.
- Se alko aika viattomasti. Mä rupesin
pyöriin korkeekoululla ja sain uusia kavereita. Äiti oli jo sillon huolissaan. Pelkäs
varmaan et musta tulee samanlainen kun
faijasta. Se ei tee mitään muuta kun röhnöttää sohvalla ja opiskelee.
- En mä ekaks tajunnu, kuin paljon rahaa siihen voi upota. Proffat tarjos ekat prujut ilmaseks. Ennenku mä tajusin, mä olin
sellasessa kierteessä, että niitä oli pakko
hankkia vaan lisää. Pian piti saada kirjoja ja
laskimia. Kun fyffe loppu, oli pakko turvautua käytettyihinkin.
- Mun kaverit jäi. Ne joskus soitteli ja kyseli et enks mä tulis pussikaljalle, mut mä tapailin vaan mun opiskelukavereita. Joskus
me sulkeuduttiin mun huoneeseen opiskeleen. Meil oli aina Orekit mukana, ja niitä
sitten vertailtiin. Pari kertaa mä kokeilin
humanistisiakin. Niist pääsi tavattoman korkeelle.
- Kyl se kai on niin että perusaineet toimii
porttina pääaineeseen ja sivuaineisiin.
Monet sortuu myös sekakäyttöön ja hakee
viboja yliopistoltakin. Ei se auta vaikka tietää, että opiskelu johtaa ennenaikaiseen
valmistumiseen. Tän systeemin lonkerot on
kaikkialla. Jo pelkästään Otaniemessä on
mafia, joka levittää prujuja, Otatieto.
Netissä leviää Libra-järjestelmän kautta
tiedot tenteistä ja kursseista. Pahimpina
aikoina kävin tenteissä monta kertaa viikossa.
- Mä oon tajunnu ettei tää tälleen voi jatkua.

Mä löysin Irti Opiskelusta ry:n ja oon käynny niitten kokouksissa. Pari kertaa oon kyl
sortunu kun joku kaveri on tullu näyttämään uutta matikankirjaa tai vihjassu
jostain tentistä. Mä oon ikuinen opiskelija,
mutta otan päivän kerrallaan ja yritän pysyä
optimistisena.
-Kosti-

Kondomit kaupan!
Nike Kondomi - Just do it
Mentos Kondomi - The Freshmaker
Windows'98 Kondomi - Päänsärytön vaihtoehto
Carrols ClubKondomi - Kaksi yhden hinnalla
Coca Cola Kondomi - Always a Real Thing
Pepsi Kondomi - Choice of a next generation
Nokia Kondomi - Connecting people
Coolbits Kondomi - Ei sula sormiin
Duracell Kondomi - Jatkaa ja jatkaa jopa
kuusi kertaa pidempään
Always Kondomi - Puhtaampi, varmempi
tunne
L'oreal Kondomi - koska olen sen arvoinen
Libresse Kondomi - Raikas koko päivän, ilman reunavuotoja!
Denivit Kondomi - Säälimätön tummentumille, hellä hampaille
Magic Kondomi - Puristaa parhaasta paikasta.
Mobilat Kondomi - Sinne missä kipu on
Babylon 5 Kondomi - Viimeinen, paras
toivomme
ehkäisystä
Star Wars Kondomi - Olkoon voima kanssasi
Borg Kondomi - Vastarinta on turhaa...
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Viime Wappuna näimme eri kännejä.
Luojan tähden, niitä on tullut lisää!
Q: Millainen on peltimies-krapula?
A: Kaikki nivelet naksuvat, iho kiiltää ja
hiukset tuntuvat siltä, kuin ne olisi tehty
teräsvaijereista.
Q: Millainen on raamatullinen känni?
A: Hän ei tiedä, minne menee ja kusta tulee.
Q: Millainen on jättiläiskänni?
A: Jalat ovat paskassa, mutta pää leijuu pilvissä.
Q: Millainen on sateenkaarikänni?
A: Punaiset silmät, Oranssi laatta, keltaiset
hampaat, Vihreä naama, Siniset kädet ja
violetti nenä.
Q: Millainen on vilkkukänni?
A: Rinnassa vilkkuu ledimössö, repussa
vilkkuu multimedia, syliin vilkkuu laatta
ja taksissa vilkkuu siniset valot.
Q: Millainen on autiomaakrapula?
A: Kurkkuasi kuivaa, silmiäsi kuivaa,
käsiäsi kuivaa ja korttisi kuivuu...
Q: Millainen on työmieskrapula?
A: Ylläsi on haalari, lihaksiasi särkee,
kurkkusi on kuiva ja SINUN PITÄISI
TEHDÄ TÖITÄ!
Q: Millainen on Canon-krapula?
A: Syystä tai toisesta et saa aikaiseksi kuin
neliväritulosteita.
Q: Millainen on kiltahuonekänni?
A: Aloitat ryyppäämisen kiltahuoneella,
heräät kiltahuoneella ja voisit vannoa ettet ole käynyt muualla, mutta lompakkosi on täynnä eri kapakoiden kuitteja.
Q: Millainen on pedofiilikänni?
A: Tuirasta mukaasi eksyy 13-kesäinen
"ystävä". Hänestä ei pääse millään eroon
ja kun nyt hän on siinä niin...
Q: Millainen on yhden kännin elämä?
A: Se on sitä, kun vetää ensimmäisen känninsä fuksivuonna ja onkin sitten yhtäjaksoisesti hönössä siitä lähtien.

Ja lisäkysymyksinä esiteltäköön:
Q: Millainen on kettutyttöjen vihaama pukine turkin pääkaupungissa?
A: Ankara.
Q: Bill Gatesille tehtiin psykiatrinen tutkimus. Mitä tutkittiin?
A: Gatesin mielipuolta

7 eroa insinöörillä ja ratakiskolla:
1. Ratakisko on taivutettavissa
2. Ratakisko on kaksipuolinen
3. Ratakiskolla on vähemmän massaa
4. Ratakiskon potkiminen ei tuota tyydytystä.
5. Ratakisko ei puhu itsestään
6. Ratakisko ei ime viinaa
7. Jos leikkaa ratakiskoa moottorisahalla,
niin se tuntuu ikävältä

Muistakaa käydä suihkussa uittojen
jälkeen, rakkaat fuksipojat!
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