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Päätoimittaja avautuu

Fuksit ovat palanneet, eikä sille voi kukaan mitään. Jotta kaikkien uusien fuksien orpoa
oloa saataisiin lievennettyä, on erittäin tärkeää tarjota heille korkeatasoista, älykästä ja
viihdyttävää luettavaa. Sitä teille, rakkaat fuksit, tarjotaan tänäkin syksynä nimenomaan
kiltalehtemme, Terminaalin, kautta.
Kutsunkin kaikki fuksit kirjoituskilpailuun, jonka päätarkoituksena on tuottaa
mahdollisimman laadukasta materiaalia lehtemme sivuille. Toivottavasti loistava artikkeleiden
kirjo täyttää lehtemme ja jutuista tullut fuksipiste koristaa fuksipassiasi keväällä lakkia
noutaessasi. Lähetä tekstisi (kuvasi, juttusi, ...) toimituksen sähköpostiin osoitteeseen
terminal@eeoulu.fi. Vuoden parhaan jutun kirjoittajallehan on luvattu sitä perinteistä: kuivaa
juotavaa.
Intoa opiskeluun ja opiskelijaelämään!
Mikko Häkkinen, Oulun Tietoteekkarit ry:n tiedotusministeri.
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PJ:n palsta

SYYSILTOJEN TUMMENTUESSA...
Kesä on valitettavasti takana päin ja työntäyteinen syksy jo alkanut. Edessä on jälleen
uusi lukuvuosi.
Menneen kesän aikana kiltahuoneemme uudistui lähes täysin. Sekalaisesta päätteiden
täyttämästä romuvarastosta muodostui kiltalaisten oma olohuone monine
ajanviettohärveleineen sekä juoma-automaatteineen. Nyt kiltalaisilla on entistä enemmän
mahdollisuuksia viettää mielekkäämmin aikaansa kiltahuoneella syksyn pimenevinä päivinä.
Syksyllä kilta järjestää perinteisesti Kauden Korkkiksen OPOY:n kanssa, fuksien oman
pikkuexcun, fuksikursion, maineikkaan PikkuWapun sekä perinteiset Pikkujoulut logopedien
kanssa. Olemme luonnollisesti mukana myös monissa pienemmissäkin tapahtumissa.
Lisäksi tänä syksynä kilta järjestää Koneen saunalla
perjantaisin joka toinen viikko vakiosaunailtoja, joissa voi hyvin
mm. rentoutua tentin jälkeen sekä tutustua niin kiltamme uusiin,
kuin vanhoihinkin naamoihin. Lisäksi kerran kuussa pyritään
saunaillan yhteydessä järjestämään myös hallituksen
kyselytunti, jolloin hallitus kertoo menneistä ja tulevista
tapahtumista ja suunnitelmista.
Koulutusohjelmamme fuksit haluaisin lämpimästi toivottaa
tervetulleiksi kiltaamme ja opiskelemaan Oulun yliopistoon
tietotekniikkaa. Vaikka kilta ja monet muut tahot järjestävätkin
monta tapahtumaa opiskelun vastapainoksi, kannattaa etsiä
hyvä tasapaino juhlimisen ja opiskelun välille.
Olemme tosin opiskelijoita, siis teekkareita, vain
kerran elämässämme, joten tästä ajasta kannattaa
ottaa kaikki mahdollinen ilo irti. Tosin sen verran
varovaisuutta kannattaa kyllä noudattaa, ettei
päädy olemaan teekkari vielä siinäkin vaiheessa, kun
muut samalta vuosikurssilta alkavat valmistua...
Näin lopuksi haluan toivottaa iloista ja
antoisaa alkanutta syksyä kaikille!
Markku Hentilä

Kolmossivun tyttö:
Kiltahuoneen trooppisissa tunnelmissa on
fuksitytön syytä vähentää vaatetustaan
välttyäkseen lämpöhalvaukselta.
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Tiimissä syntyy tohtoreita
Huippututkijoita elektroniikkateollisuuden kasvaviin tarpeisiin
VTT Elektroniikan yksi perustehtävistä on tukea Suomen teollisuutta tutkimus- ja kehitystyön avulla.
Jotta tuloksenteko on korkeatasoista tulevaisuudessakin, VTT panostaa myös kasvattamaan
asiantuntevaa ja laajasti koulutettua henkilöstöä teollisuuden tarpeisiin. Yhtenä ratkaisuna ovat tällöin
tohtoritiimit.
Menestyäkseen tulevaisuudessakin Suomen huipputekniikan teollisuus, esimerkiksi tietoliikenne- ja
elektroniikkateollisuus, tarvitsee korkeatasoista tutkimusta ja huippututkijoita.
Tähän tavoitteeseen kytkeytyvät myös VTT Elektroniikan tohtoritiimien historia ja päämäärä: tiimissä
lahjakkaat jatko-opiskelijat keskittyvät tutkimusprofessorin ohjauksessa väitöskirjatyöhönsä usean
vuoden ajan. He tekevät tohtoroitumiseen tähtäävää tutkimusta tietoliikenne-elektroniikan
tutkimusohjelmassa läheisessä yhteistyössä muun ryhmän, Oulun yliopiston ja elektroniikkateollisuuden
kanssa.
Uusimmassa tohtoritiimissä on tällä hetkellä neljä jäsentä. Tiimien toiminnan rahoittaa VTT
Elektroniikka.

Erinomaiset lähtökohdat - myös kansainvälisesti
VTT Elektroniikan toimintaympäristö Oulun Teknologiakylässä on erinomainen paikka tiimille.
Naapuristossa sijaitsee Oulun yliopisto sekä monia huipputekniikan yrityksiä - Nokia etunenässä jotka soveltavat tutkimustuloksia tuotteissaan.
On selvää, että huippututkimukseen kuuluu oleellisena osana myös kansainvälisyys. Tohtoritiimiä
ohjaavan tutkimusprofessori Aarne Mämmelän mukaan kansainvälisyys näkyy VTT Elektroniikan
arkipäivässä hyvin konkreettisesti:
- Meillä on useissa tutkimusryhmissä tutkijoita ja vierailijoita eri maista. Vastaavasti myös meidän
tutkijamme tekevät lyhyitä ja pitkiä tutkijavierailuja ulkomaille. Tällä hetkellä vierailulla ollaan mm.
Toronton yliopistossa Kanadassa, Mämmelä kuvailee.
jatkuu seuraavalla sivulla

Terminaali
Oulun tietoteekkarit ry:n pää-äänenkannattaja.
Julkaisija:

Oulun Tietoteekkarit ry
Oulun Yliopisto, X2
90570 Oulu

Toimitus:

Mikko Häkkinen, pt
Jari Korhonen
Lars Remes

Internet:

terminal@ee.oulu.fi

http://www.otit.oulu.fi/terminaali/

Toimituskunta ei vastaa mistään eikä kenellekään, varsinkaan lehden sisällöstä, eikä siinä olevien juttujen laillisuudesta. Toimitus varaa oikeuden muokata
juttuja teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Juttuja saa lähettää ympäri vuoden toimituksen sähköpostiosoitteeseen. Sensuuria ei tunneta, mutta sitä
kehoitetaan itseisesti harjoittamaan.
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Systemaattiset menetelmät tutkimustyön runkona
VTT Elektroniikan tulevat tohtorit osallistuvat Oulun yliopiston järjestämään opetukseen mm. erilaisissa
seminaareissa ja muissa koulutustilaisuuksissa. Myös VTT Elektroniikka järjestää omia kurssejaan. Osa
seminaareista on julkisia.
Tutkimuksen luovan vaiheen tekeminen järjestelmälliseksi ja sitä kautta helpommin omaksuttavaksi
on käytännössä hyvin vaikeaa. Siksi VTT Elektroniikan tutkimusryhmät ovat kehittäneet erityisesti
tutkimuksen aloittamista ja päättämistä varten systemaattisia menetelmiä sisäisine ohjeistoineen.
Tohtoritiimiläiset käyttävät menetelmiä tiedon etsimiseen ja omien julkaisujensa tekemiseen.
- Sekä perus- että soveltavan tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tieteellisiä tietoa. Olennainen
osa työtä on referoitujen julkaisujen työstäminen. Tutkija ei voi saavuttaa tieteellistä uskottavuutta,
huippututkimuksesta puhumattakaan, ilman syvällistä ja määrätietoista julkaisemista, Mämmelä toteaa.

Pääpaino järjestelmien tuntemisessa
Tutkimuksen analysointivaiheessa tohtoritiimiläiset tutkivat kokonaisia tietoliikennejärjestelmiä,
analysoivat erilaisten järjestelmien välisiä samankaltaisuuksia ja järjestelmien perusosia sekä perehtyvät
näihin syvällisemmin.
Tutkimuksen synteesivaiheessa tiimiläiset selvittävät osien välisiä yhteyksiä monimutkaisen järjestelmän
liittämiseksi joustavasti kokonaisuuksiksi, arkkitehtuureiksi.
Arkkitehtuuri tarkoittaa sitä, miten järjestelmä on rakennettu osistaan. Arkkitehtuureja on usealla eri
tasolla. Esimerkiksi tietoliikenteessä arkkitehtuuri merkitsee sitä, miten demodulaattorit, dekooderit ja
synkronointipiirit toimivat yhdessä. Elektroniikassa arkkitehtuuri tarkoittaa puolestaan sitä, kuinka
rekisterit, muistipiirit ja laskentayksiköt toimivat yhdessä ja kuinka niitä ohjataan.
Lisätietoja tohtoritiimeistä:
Tutkimusprofessori Aarne Mämmelä
Puh. (08) 5512482
aarne.mammela@vtt.fi

Fantasos ja kikka 42
No varmasti tiedät miksi numero 42 on niin "cool". Mutta oletapas, että se
onkin heksadesimaali, muuta se 8-bittiseksi binääriksi.
Nyt otat kätesi eteesi kämmenet itseäsi päin, koukistat kaikki sormet, minkä
jälkeen suoristat ne sormet, joiden kohdalla oli ykkönen. (Huom, koska tämä
on 8-bittinen luku, niin peukaloita ei käytetä.)

Ja TA-DAA!
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Comprehending Engineers
Comprehending Engineers - Take One
Two engineering students were walking across campus when one said, "Where did you
get such a great bike?"
The second engineer replied, "Well, I was walking along yesterday minding my own
business when a beautiful woman rode up on this bike. She threw the bike to the ground,
took off all her clothes and said, 'Take what you want.'"
The second engineer nodded approvingly, "Good choice; the clothes probably wouldn't
have fit."

Comprehending Engineers - Take Two
To the optimist, the glass is half full.
To the pessimist, the glass is half empty.
To the engineer, the glass is twice as big as it needs to be.

Comprehending Engineers - Take Three
A pastor, a doctor and an engineer were waiting one morning for a particularly slow group
of golfers.
The engineer fumed, "What's with these guys? We must have been waiting for 15 minutes!"
The doctor chimed in, "I don't know, but I've never seen such ineptitude!"
The pastor said, "Hey, here comes the greens keeper. Let's have a word with him."
[Dramatic pause.]
"Hi George. Say, what's with that group ahead of us? They're rather slow, aren't they?"
The greens keeper replied, "Oh, yes, that's a group of blind firefighters. They lost their
sight saving our clubhouse from a fire last year, so we always let them play for free
anytime."
The group was silent for a moment.
The pastor said, "That's so sad. I think I will say a special prayer for them tonight."
The doctor said, "Good idea. And I'm going to contact my ophthalmologist buddy and
see if there's anything he can do for them."
The engineer said, "Why can't these guys play at night?"

Comprehending Engineers - Take Four
Q. What is the difference between Mechanical Engineers and Civil Engineers?
A. Mechanical Engineers build weapons, Civil Engineers build targets.
6
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Comprehending Engineers - Take five
Three engineering students were gathered together discussing the possible designers of
the human body.
One said, "It was a mechanical engineer. Just look at all the joints."
Another said, "No, it was an electrical engineer. The nervous system has many thousands of electrical connections."
The last said, "Actually it was a civil engineer. Who else would run a toxic waste pipeline
through a recreational area?"

Comprehending Engineers - Take Six
"Normal people believe that if it ain't broke, don't fix it. Engineers believe that if it ain't
broke, it doesn't have enough features yet."
- Scott Adams, The Dilbert Principle

Comprehending Engineers - Take Seven
An engineer was crossing a road one day when a frog called out to him and said, "If you
kiss me, I'll turn into a beautiful princess".
He bent over, picked up the frog and put it in his pocket.
The frog spoke up again and said, "If you kiss me and turn me back into a beautiful
princess, I will stay with you for one week."
The engineer took the frog out of his pocket, smiled at it and returned it to the pocket.
The frog then cried out, "If you kiss me and turn me back into a princess, I'll stay with you
and do anything you want."
Again the engineer took the frog out, smiled at it and put it back into his pocket.
Finally, the frog asked, "What is the matter? I've told you I'm a beautiful princess, that I'll
stay with you for a week and do anything you want. Why won't you kiss me?"
The engineer said, "Look, I'm an engineer. I don't have time for a girlfriend, but a talking
frog, now that's cool."
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Ville Lehtiniemi päätti valistaa lukijakuntaa. Don’t try this at home...

How to Make an Atomic Bomb: A Construction Project
The following paper is taken from The Journal of Irreproducible Results,
Volume 25/Number 4/1979. P.O. Box 234 Chicago Heights, Illinois 60411

I. INTRODUCTION
Worldwide controversy has been generated recently from several court decisions in the United
States which have restricted popular magazines
from printing articles which describe how to
make an atomic bomb. The reason usually given
by the courts is that national security would be
compromised if such information were generally available. But, since it is commonly known
that all of the information is publicly available
in most major metropolitan libraries, obviously
the court's officially stated position is covering
up a more important factor; namely, that such
atomic devices would prove too difficult for the
average citizen to construct. The United States
courts cannot afford to insult the vast majorities by insinuating that they do not have the
intelligence of a cabbage, and thus the "official"
press releases claim national security as a blanket restriction.

Result of a successfull atom bomb explosion.

II. CONSTRUCTION METHOD
1. First, obtain about 50 pounds (110 kg) of
weapons grade Plutonium at your local supplier (see NOTE 1). A nuclear power plant is
not recommended, as large quantities of missing Plutonium tends to make plant engineers
unhappy. We suggest that you contact your
local terrorist organization, or perhaps the Junior Achievement in your neighborhood.

The rumors that have unfortunately occurred as
a result of widespread misinformation can (and
must) be cleared up now, for the construction
project this month is the construction of a thermonuclear device, which will hopefully clear up
any misconceptions you might have about such
a project. We will see how easy it is to make a
device of your very own in ten easy steps, to
have and hold as you see fit, without annoying
interference from the government or the courts.

2. Please remember that Plutonium, especially
pure, refined Plutonium, is somewhat dangerous. Wash your hands with soap and warm water after handling the material, and don't allow
your children or pets to play in it or eat it. Any
left over Plutonium dust is excellent as an insect repellant. You may wish to keep the substance in a lead box if you can find one in your

The project will cost between $5,000 and
$30,000, depending on how fancy you want the
final product to be. Since last week's column,
"Let's Make a Time Machine", was received so
well in the new step-by-step format, this
month's column will follow the same format.

3. Fashion together a metal enclosure to house
the device. Most common varieties of sheet
metal can be bent to disguise this enclosure as,
for example, a briefcase, a lunch pail, or a Buick.
Do not use tinfoil.
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4. Arrange the Plutonium into two hemispheral
shapes, separated by about 4 cm. Use rubber
cement to hold the Plutonium dust together.

Belle++
“Tökätä konelaista
kiltatoveriaan
Leathermanin terävämmällä
päällä”
3p

5. Now get about 100 kg (220 lbs.) of trinitrotoluene (TNT). Gelignite is much better, but
messier to work with. Your helpful hardware
man will be happy to provide you with this
item.

III. THEORY OF OPERATION
6. Pack the TNT around the hemisphere arrangement constructed in step 4. If you cannot
find Gelignite, feel free to use TNT packed in
with Playdough or any modeling clay. Colored
clay is acceptable, but there is no need to get
fancy at this point.

The device basically works when the detonated
TNT compresses the Plutonium into a critical
mass. The critical mass then produces a nuclear
chain recation similar to the domino chain reaction (discussed in this column, "Dominos on
the March", March, 1968). The chain reaction
then promptly produces a big thermonuclear
reaction. And there you have it, a 10 megaton
explosion!

7. Enclose the structure from step 6 into the
enclosure made in step 3. Use a strong glue such
as "Krazy Glue" to bind the hemisphere arrangement against the enclosure to prevent accidental detonation which might result from vibration or mishandling.

IV. NEXT MONTH'S COLUMN
In next month's column, we will learn how to
clone your neighbor's wife in six easy steps.
This project promises to be an exciting weekend full of fun and profit. Common kitchen utensils will be all you need. See you next month!

8. To detonate the device, obtain a radio controlled (RC) servo mechanism, as found in RC
model airplanes and cars. With a modicum of
effort, a remote plunger can be made that will
strike a detonator cap to effect a small explosion. These detonatior caps can be found in the
electrical supply section of your local supermarket. We recommend the "Blast-O-Matic"
brand because they are no deposit-no return.

V. NOTES
1. Plutonium (Pu), atomic number 94, is a radioactive metallic element formed by the decay of
Neptunium and is similar in chemical structure
to Uranium, Saturium, Jupiternium, and
Marisum.

9. Now hide the completed device from the
neighbors and children. The garage is not recommended because of high humidity and the extreme range of temperatures experienced there.
Nuclear devices have been known to spontaneously detonate in these unstable conditions. The
hall closet or under the kitchen sink will be perfectly suitable.

VI. PREVIOUS MONTH'S COLUMNS
1. Let's Make Test Tube Babies! May, 1979
2. Let's Make a Solar System! June, 1979
3. Let's Make an Economic Recession! July,
1979
4. Let's Make an Anti-Gravity Machine! August, 1979
5. Let's Make Contact with an Alien Race! September, 1979

10. Now you are the proud owner of a working
thermonuclear device! It is a great ice-breaker at
parties, and in a pinch, can be used for national
defense.
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Ostaisitko tältä mieheltä auton?
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Drug Dealers and Software Engineers
a Comparison
DRUG DEALERS

SOFTWARE ENGINEERS

Refer to their clients as "users".

Refer to their clients as "users".

"The first one's free!"

"Download a free trial version..."

Have important South-East
Asian connections (to help move
the stuff).

Have important South-East
Asian connections (to help
debug the code).

Strange jargon: "Stick," "Rock,"
"Dime bag," "E".

Strange jargon: "SCSI," "RTFM,"
"Java," "ISDN".

Realize that there's tons of cash
in the 14- to 25-year-old market.

Realize that there's tons of cash
in the 14- to 25-year-old market.

Job is assisted by the industry's
producing newer, more potent
mixes.

Job is assisted by industry's
producing newer, faster machines.

Often seen in the company of
pimps and hustlers.

Often seen in the company of
marketing people and venture
capitalists.

Their product causes unhealthy
addictions.

DOOM, Quake, SimCity, Duke
Nukem. 'Nuff said?

Do your job well, and you can
sleep with sexy movie stars who
depend on you.

Damn! Damn! DAMN!!!

Tästäkin jutusta vastaa Lehtiniemen Ville.
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Päivystävä juoppo
Haluaisitko olla ossaaja? Päivystävä juoppo on
ossaaja. PJ vastaa puheluihin (ei sms) numerossa:

(040) 5698 112
Pistä numero muistiin. Päivystäjä vastaa
kysymyksiin jotka liittyvät juopotteluun tai oulun
baareihin. Toiminta on aatteellista ja pyrkii
lisäämään juopottelutietoutta kansalaisten
keskuudessa. Palvelusta vastaa toistaiseksi
Akateeminen Samoiluseura ASS, mutta toiminta
jatkossa ehkä ulkoistetaan omaksi yhtiöksi.
Ootko ossaaja? PJ-rinki hakee innovatiiviseen
porukkaan lisää ossaajia. IVA, VS, VSOP, LNTV, PLL,
SRKK, HV, 45, WC, EM ja EVVK ovat tuttuja juttuja.
XO:n ja norjan kielen tuntemus lasketaan eduksi.
Tarjoamme palkan siasta hyvät edut ja
mahdollisuuden kehittyä ossaamisessasi uudelle tasolle.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus elektronisella postilla
osoitteeseen ass@otitsun.oulu.fi.

Juopotellaan!
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Jari Korhosen

Fuksi-FAQ
eli vastauksia fuksien usein esittämiin kysymyksiin
(C) Jari Korhonen 2000. Tämän FAQ:in on tarkoitus olla mahdollisimman luotettava tietolähde. Kirjoittaja kuitenkin pidättäytyy juridisesta ja
moraalisesta vastuusta kirjoituksessa mahdollisesti esiintyvien asiavirheiden tai epätäsmällisyyksien aiheuttamista ongelmatilanteista tai
mielipahasta. Lue siis omalla vastuullasi :-)

OSA A: Opiskelusta
1. Tarvitseeko kursseille ilmoittautua?
Yleensä ei tarvitse. Luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämillä kursseilla (esimerkiksi fysiikat)
avausluennoilla kerätään usein osallistujista nimilistaa, mutta nimen puuttuminen listalta ei yleensä
estä osallistumasta tenttiin. Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti tenttimällä, eikä luennoitsijoita
hirveästi kiinnosta, ketä heidän luennoillaan istuu. Tentteihin toki täytyy ilmoittautua (ei kuitenkaan
yleensä välikokeisiin).
Poikkeuksia ovat mm. kielikeskuksen järjestämät kurssit, jotka useimmiten järjestetään samaan
tyyliin kuin opetus esimerkiksi lukiossa. Tällöin läsnäolo oppitunneilla (jotka eivät ole luentoja,
vaan itse asiassa harjoituksia) on pakollista.
Jottei kurssin suoritustapa ja mahdolliset ilmoittautumiset jää huomiotta, kurssin avausluennolla
kannattaa aina käydä, vaikkei muuten luennoilla viihtyisikään. Joillakin sähköosaston kursseilla
luennoitsija esimerkiksi kerää osallistujien sähköpostiosoitteet, jotta hän voi informoida kurssille
osallistujia mailitse esimerkiksi luentoperuutuksista yms.
On syytä huomata, että tässä kirjoittamani pätee yleisesti ottaen vain niillä osastoilla ja laitoksilla,
joilla tietotekniikan fuksit yleensä suorittavat opintojaan. Jos suoritat pakolliseen opinto-ohjelmaan
kuulumattomia, esimerkiksi taloustieteitten tai humanististen aineiden kursseja,
ilmoittautumiskäytäntö on yleensä huomattavasti tiukempi.
2. Mistä löydän tietoa kurssien aikatauluista, luentoperuutuksista, laskariryhmistä yms?
Verkossa on ns. opintoneuvojan ilmoitustaulu, jolta löytyvät niin lukujärjestykset kuin
tenttilistatkin. Kurssikohtaisen tarkemman informaation hankkiminen voikin olla hankalampi juttu.
Jotkut opettajat pitävät omista kursseistaan informaatiosivua verkossa. Yleensä paras tietolähde
ovat ilmoitustaulut, joilla ilmoitetaan avausluentojen ajankohdat ja mahdolliset muutokset. Eräs
näppärä tiedotuskanava ovat newsgroupit oy.opinnot ja oy.so.opinnot (sähköosaston kurssit),
joita tosin valitettavan harvat opettajat käyttävät.
3. Mistä hankin kurssimateriaalin?
Useimmille kursseille ei ole välttämätöntä hankkia oppikirjoja. Yleensä kurssimateriaalina käytetään
luennoitsijoiden kokoamia monistenippuja, "prujuja", joita myydään useimpia ensimmäisen ja
toisen vuoden kursseja varten yliopistopainon monistemyymälässä. Useiden sähköosaston kurssien
materiaali on lainattavissa kopioitavaksi prosessi- ja sähkötekniikan osaston kirjaston mappihyllystä
tai labrojen sihteereiltä. Joidenkin kurssien materiaali on saatavilla jopa verkosta. Materiaalin jakelua
helpottavia uudistuksia on odotettavissa lähiaikoina.
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OSA B: Tenttimisestä
4. Tarvitseeko tentteihin ilmoittautua?
Totta kai. Ilmoittautumatta jättämisestä voi seurata ikävä yllätys tenttipaperia palautettaessa.
Tentteihin ilmoittaudutaan yleensä joko verkossa olevilla lomakkeilla tai kirjoittamalla nimensä
tenttiinilmoittautumiskansioissa oleviin listoihin. Kullakin laitoksella ja osastolla (sekä matematiikan
jaoksella) on hieman omanlaisensa ilmoittautumiskäytännöt. Sähkötekniikan osaston tentteihin on
ilmoittauduttava viimeistään kolmea arkipäivää ennen tenttiä. Välikokeisiin ei yleensä tarvitse
ilmoittautua.
5. Miksi tenttipapereita ei saa takaisin?
Esimerkiksi matematiikan jaoksen välikoepaperit saa takaisin. Yleisesti ottaen tenttipapereita ei
kylläkään palauteta. Jos haluaa tutustua oman tenttinsä arvosteluun, siihen on oikeus. Tenttipaperit
täytyy vain pyytää erikseen nähtäväksi tentin korjaajalta. Tenttipaperista on oikeus saada itselleen
jäljennös.
6. Sain tentistä kaksi miinuksen. Onko se hyvä vai huono?
Arvosanoja vertailtaessa on syytä huomioida, että jakauma ei vastaa sitä, mihin lukiossa on
totuttu. Lähes jokainen opiskelija lienee joskus saanut hylättyjä tai "keppisiimoja" (1-, alin
hyväksytty), eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Lisäksi jakauma vaihtelee kovasti kurssin vaativuuden
mukaan; on pahoja kursseja, joista moni on tyytyväinen päästessään läpi, kun taas samalle henkilölle
jostain toisesta kurssista 2- voi olla pettymys. Jos haluaa arvioida omaa "tasoaan", kannattaa
verrata vaikka koko tentin keskiarvoon (ilmoitetaan tenttituloksissa). Keskimäärin valmistuvan
DI:n kurssiarvosanojen opintoviikkomäärällä painotettu keskiarvo on luokkaa 1,8.

OSA C: Teekkarin tuntomerkeistä
7. Saako haalarin värin valita itse?
Olet valinnut haalarisi värin ottaessasi vastaan opiskelupaikkasi tietotekniikan koulutusohjelmassa.
Yksi haalarin tehtävästähän on viestiä kantajansa opiskelualasta jo kauas ja helpottaa lajitoverien
löytämistä esimerkiksi bileolosuhteissa. Tietoteekkareiden musta on sitä paitsi perinteikäs väri;
myös muiden Teekkaripaikkakuntien Tietoteekkarit (no, lappeen Rantaa lukuunottamatta) kantavat
ylpeinä mustia haalareitaan.
8. Miksi Teekkarilakki on niin kallis?
Oululainen Teekkarilakki on aivan oma versionsa eteläisten serkkujen vastaavasta, niinpä
valmistusmäärätkin ovat pieniä. Se on kuitenkin jokaisen oululaisen Teekkarin tärkein ja perinteikkäin
tuntomerkki, johon kannattaa ehdottomasti panostaa. Sehän hankitaan yleensä vain kerran elämässä.
käännä
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9. Mitä solmut Teekkarilakin tupsunarussa tarkoittavat?
Oulussa vietettyjen Teekkariwappujen lukumäärää. Ne eivät siis (periaatteessa) oikeasti kerro
vuosikurssista mitään, vaikka usein puhutaankin "vuosikurssisolmuista". Toki vietettyjen
Teekkariwappujen lukumäärästä voi usein päätellä myös vuosikurssin: useimmiten
kaksisolmuteekkari opiskelee kolmatta vuotta, ellei sitten ole viettänyt yhtä vuotta esimerkiksi
valtion palveluksessa ja viettänyt Teekkariwappua siitä huolimatta. Ensimmäinen solmu solmitaan
ensimmäisenä Wappuna heti lakin saamisen jälkeen. Viidentenä Wappuna naruun solmitaan joko
kiekura tai epämääräinen solmuhässäkkä, koska solmuja ei mahdu naruun rajattomasti. Valmistumisen
jälkeen solmut aukaistaan; solmutonta oululaista Teekkarilakkia kantaa siis vain valmis DI tai
arkkitehti (no miksei lisensiaatti tai tohtorikin...)
On syytä huomata, että tämä solmukäytäntö pätee vain Oulussa. Etelän Teekkareilla solmujen
teko ei onnistu yhtä hyvin, koska heidän tupsunarunsa lähtee keskeltä lakkia. Heillä solmu kertoo
avioitumisesta.
10. Entäs lakin koristeet?
Oululaisessa Teekkarilakissa käytetään kokardina killan kokardia. Lakki kertoo siis paitsi
oululaisuudesta, myös opintoalastasi. Lakin "tipassa" olevat mahdolliset ylimääräiset koristeet
ovat yleensä hallituskokardeja, ja kielivät siitä, että lakin kantaja toimii tai on joskus toiminut
kiltansa tai OTY:n hallituksessa. Jotkut saattavat myös opintoalaansa vaihdettuaan kiinnittää entisen
kiltansa kokardin tippaansa.

OSA D: Opiskelijaelämää
11. Missä ovat Oulun parhaat baarit?
No riippuu mistä tykkää. Isoja yliopiston haalaribileitä järjestetään yleensä Foxiassa tai Radisson
SAS:n yökerhossa. Viikonloppuisin yliopisto-opiskelijat suosivat tanssipaikoista yleensä 45 Specialia
(rockmusiikkia ja boheemi ilmapiiri), Kaarlenholvia (infernaalinen tungos aina perjantaisin ja
lauantaisin) tai Hot Night Baria (ne, joille eurodancekin kelpaa). Radissonin yökerho on
maksukykyisen valinta. Baareista opiskelijoita tapaa esimerkiksi Oulun Panimolta, St. Michaelsista,
Leskisestä, WPK:lta, Caiosta ja monista muista paikoista. Kysy tarkemmin joltakulta, joka tietää
tarkemmin mieltymyksesi.
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Dr.Dick / Parhaita paloja
lääkäreiden saneluista

Tulosyy: Tukieläinongelmat. / Potilas tulee näyttämään oikeaa keskisormeaan. / Tänään taas
huimailua ja nimenomaan jalkeilla ollessa kaatuilua. / Perunoita kuoriessa oikea nilkka
kipeytynyt. / Itsenäisyyspäivänä pudonnut WC-pytyltä ja 118 tullut apuun. / Ainakin 2 pv päässä
soinut "Tango kohtalon". Nyt tuskastunut niin päässä soivaan musiikkiin, että yrittänyt
itsemurhaa. / 44-vuotias aiemmin varsin terve keittiö Koskelan sairaalasta. / Eilen ei muista
syöneensä mitään sopivaa. / Aamulla huulet lähteneet laskeutumaan. / Tupakoinut noin 7 savuketta
15 vuoden aikana. / Tulosyy: Virtsan haju hengityksessä, pää tuntuu tohelolta. / Potilas
kertoo, että puhe on ollut lässytystä ja kävelee apinamaisesti. Kotona kävelee seiniä pitkin.
Tänä aamuna potilas mennyt vessaan. Tuolloin tullut kumma tunne siitä, että ollut siellä
aikaisemminkin. / Kyseessä 78-vuotias nainen, joka tyttären kanssa puhuessa nyrjäyttänyt
leuat. / Potilas siis eilen kaatunut ja lyönyt vasemman päänsä. / Omatoimisesti noin 10 tuntia
sitten pahoinpidelty. / Potilas autonkuljettaja. Muutoin terve. / Pärjäilee kotona täysin
omatoiminen siivooja kerran viikossa. / Tullut tunne, että pää puolittunut ja lopettanut
lääkityksen. / Huumeiden käyttäjä, ei muuta säännöllistä lääkitystä. / Potilas kertoo, että
aamujäykkyys kestää 2 tuntia. / Vasen nilkka murtunut pari vuotta sitten, kipsissä. / Lyönyt
päänsä ja ottanut siihen 18 kpl 800 mg tabletteja ja viinaa. Alcometer 2.8 promillea. päätä
särkee yhä. / Tänään havainnut ranteessa kiputilan läimäytettyään kuuroa kissaa. / Talvella
ollut uimassa avanteessa. / Valvonut koko yön, ajoittain nukkunut. / Nyt päättänyt yrittää
vähän pidempää unta ja ottanut 14 kpl Imovanea kerralla ja alkoa. / Viime yönä muutaman tunnin
kestänyt jakso, josta ei muista mitään. / Jo vuosikymmeniä ollut kipuja nivelissä, terveysasemalla
ei ole viitsinyt käydä ja hakeutuu nyt sairaalaan päivystyksenä. / Ottanut 20 tbl antabusta ja
viinaa. Hoitajalle kertoo, että tämän teki, koska haluaa ruveta urheilijaksi. / Potilas kertoo,
että puoliso hyppinyt rintakehän päällä potilaan maatessa lattialla mahallaan. / Lähete ta:lta:
Mahdollisesti kuuroutunut nivustyrä. / Väittää sokerin vievän jalat alta. Puhaltaa 2.9 promillea.
/ Potilas on 7-vuotias nainen, töissä lihatiskissä, selkäkipuja ollut. / Esitiedot: Potilas ei
suostu antamaan. / Tulosyy: Ei ole syönyt 3 viikkoon mitään. / Päivässä n 20 pll olutta. Oluen
katsoo olevan ainoa itselleen sopiva ravinto. Alkoholin käytön kieltää kokonaan. / Tulosyy:
Kaatunut, oikea nilkka humalassa. / Oikea kylki tippunut hevosen selästä maanantaina. / Kaksi
viikkoa lyöty takaraivoon kirveellä. / Pitkäaikainen tytär ja ystävä kuolleet lähiaikoina.

käännä
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Kipsi kaatunut ja haljennut. / Asiallisesti vastaileva hyvin artikuloiva mies. Puhaltaa 4.09
promillea. / Takaraivolla Mersun muotoinen haava. / NSO-kuvassa sydän kooltaan normaalin
rajoissa. / Seurannassa potilas lämpenee. / Potilas kiroilee, kun mahaa painelee, eli saattaa
aristaa. / Desorientoitunut miellyttävällä tavalla aikaan ja paikkaan. / Yleistilaltaan kohtalaisen
hyvä nainen. / Potilas katsoo silmiin tutkijaa ja irvistelee symmetrisesti. / Potilaan purema
tuntuu tavalliselta. / Potilas asiallinen ja orientoitunut x3. / Yt hyvä. Tällä hetkellä
vainaa. / Alahuulessa vasemmassa huulipunassa pinnallinen haava. / Makaa kukkakaupan edessä ja
kouristelee. / St: Kuiva ja asiallinen potilas. / St: Ihmettelee vatsansa muotoa, joka pömppö.
Vatsa palp pehmeä, rauhallinen kaljamaha. / CPAP puhuu lauseita, ei kipuja. / Massiivisen
obeesi. Syö kotona kaiken mitä löytää. / Rikan poisto lapiolla ja muut toimenpiteet. / Normaali
rasitus 200 metriä ja 2 tyynyä. / Konsultoitu kirurgia. Hoidoksi teipataan jalka naapurin
varpaaseen kiinni kolmeksi viikoksi. / Voltaren kipuun, sauvat, 10 kpl mukaan. / Nyt osastolla
paikkatilapulanne. / Niskakivun vuoksi otettiin kaularanka-rtg, jota katsoin yhdessä kir.
päivystäjän kanssa, joka oli mielestäni normaali. / Ei vaikuta allergiselta venäläiselle
viinalle. / Todennäköisesti kysymys huonosta kunnosta, päästetään hyväkuntoisena kotiin. /
Potilaalla siis rintaperäkehäinen kipu. / Kehotetaan ostamaan lisää rautaa ja syömään sitä. /
Hb 95, joten annettu 1 punasolu. / Klortriptylistä hyötyä pahentuneen yöunen muodossa. /
Molemmin puolin vaaleat, heijasteiset ja herkkäliikkeiset korvat. / Puhelimessa normaalipainoinen,
161 cm, 64 kg. / Keskikaljan ystävä on, jota ei kuitenkaan käytä. / Haisee kovasti vanhalle
viinalle. Hyvin takatuupparissa. / Potilaan hoito siirtyy siis A-klinikalle, jossa tavoitteena
päästä lääkäripuvuista eroon.

Ota välittömästi yhteyttä myrkytyskeskukseen, jos saat huolestuttavia oireita lukemisistasi.
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Yleisiä termejä wapusta
(lähettäjänä Fantsu)

Ei sun puheesta ota mitään selvää, ota se
muna pois suusta!
(fuksityttö imeskelee "suklaamunaa".)
Huomaa: Känniääliö on vastaanotettu
"noudetut tiedostot" - kansioon.
(Tiedonsiirtoa communicaattoreilla.)
Haittaako jos minä nukun tässä hetken?
(Nukkui 4 tuntia.)
Lähtisitkö reissulle jossa neliveto on vasta
alkusoittoa?
(Lapinkullan mainos!?!)
Hei sinä punaraitalakkinen tyttö! Ota
suihin!
(Pullonkerääjä 12v. Joku ei maturaa
halunnut...)
Fuksipoikien on syytä huolehtia omasta ruumiin ja sielun
puhtaudestaan, mikäli aikovat antaa itsestään positiivisen
vaikutuksen humanistifuksityttöihin.

Kantonen hei...
(Me KAIKKI olemme Kantosia hänelle.)
Hei Jouni mä en tiedä kenelle mä yritin
soittaa enkä tiedä miksi.
(Ei muuten tiedä tämän jutun
kirjoittajakaan.)
Q: Hei Otto, missä mun kännykkä on?
A1: Bussissa.
A2: Lehtiniemen kämpillä.
A3: Ei edes jumala tiedä.
(Oli muuten sankarimme itsensä perseen
alla.)
Show me my peni trallalala!
(Pojalta kaivetaan "miehissä" elintä
esiin.)
Kello on 23. Missä te ootte?
(Sankarit nukkuivat (taas kerran) ohi
juhlien.)
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Aine: Nainen
Lyhenne: W, N, F
Keksijä: Aatami
Atomipaino: Hyväksyttävissä 65 kilon tietämillä, mutta tiedetään vaihtelevan 45 ja 90:n välillä.
Esiintyy: tiheinä keskittyminä kaupunkilaisalueilla.
Fyysiset ominaisuudet:
1) pintaa peittää yleensä erilaisten kemikaalien yhdistelmä
2) Kiehahtaa pienimmästäkin syystä, muuttuu hyytäväksi ilman syytä.
3) Sulaa käsiin, jos käsitellään asiaankuuluvasti.
4) Kitkerä väärinkäytettynä
Kemialliset ominaisuudet:
1) Reagoi hyvin herkästi kultaan, hopeaan, platinaan ja jalokiviin.
2) Pystyy absorboimaan suuria määriä kalliita hyväntuoksuisia nesteitä
3) Saattaa räjähtää spontaanisti, jos jätetään yksin miehen seuraan.
4) Reagoi hitaasti lämpimään nesteeseen upotettuna, mutta reagointivaste pienenee kohtuullisilla
alkoholimäärillä.
5) Vääntyy, mikäli painetta kohdistetaan oikeisiin paikkoihin.
Käyttötarkooitukset:
1) Erittäin koristeellinen, varsinkin kallissa urheiluautoissa
2) Yksi parhaista rahavarantojenvähennysestereistä.
3) Oikein kohdeltuna suuri apu rentoutumisessa.
4) Väärin kohdeltuna suuri haitta yritettäessä rentoutua.
Tunnistetaan seuraavilla testeillä:
1) Punastuu yläposkista, mikäli tavataan luonnollisessa asussaan.
2) Muuttuu vihreäksi havaitessaan paremman näköisen lajitoverinsa.
Varoitus:
1) Erittäin vaarallinen kokemattomissa käsissä.
2) On laitonta omistaa enemmän kuin yksi.
Suhteet: Ensinnäkin, miehet eivät kutsu suhdetta suhteeksi - he viittaavat siihen esimerkiksi “se
olis sitä aikaa kun Sanna ja minä kuljettiin yhdessä”. Kun suhde loppuu, nainen itkee ja uikuttaa
sydänsurujaan kaikille ystävilleen. Tämän jälkeen hän kirjoittaa runon “kaikki miehet ovat sikoja” ja
sen jälkeen jatkaa elämäänsä. Miehillä on hieman enemmän vaikeuksia. Kuuden kuukauden kuluttua
suhteen loppumisesta mies soittaa humalassa ex-tytölleen kolmen aikaan aamuyöllä ja kertoo
vihaavansa tätä ikuisesti, mutta olevansa kuitenkin valmis ottamaan tämän takaisin jos hän suostuu
tiskaamaan kuuden kuukauden aikana kertyneen astiavuoren.
Seksi: Naiset suosivat 30-40 minuuttia esileikkiä. Miehet suosivat 30-40 sekunnin esileikkiä. Miehet
laskevat myös ajomatkan diskosta kämpille osaksi esileikkiä.
Aikuistuminen: Naiset aikuistuvat huomattavasti miehiä aikaisemmin. Useimmat 17-vuotiaat naiset
osaavat toimia kuin aikuiset. Useimmat 17-vuotiaat miehet nujakoivat keskenään urheilutuntien jälkeen
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ja juovat viinaa uutena vuotena ulkona -20’C:n pakkasessa. Tämän takia lukiolaisromanssit harvoin
onnistuvat.
Lehdet:
Miestenlehtien sivuilta löytyy kuvia alastomista naisista. Myös naistenlehtien sivuilta löytyy kuvia
alastomista naisista. Tämä johtuu siitä, että naisen ruumis on kaunista luonnon taidetta ja ansaitsee
tulla julkisuuteen alastomana. Miehen ruumis sitävastoin on korni, karvanen,eikä sitä tulisi näyttä
päivänvalossa. Useimmat miehet kiihottuvat nähdessään alastoman naisen. Useimmat naiset
huvittuvat nähdessään alastoman miehen.
Käsiala:
Hyväksi puolekseen miehet eivät käytä kovin koristeellista käsialaa. He vain raapustavat
harakanvarpaansa paperille ja sillä selvä. Naiset sitä vastoin kirjoittaat hyvin sensuellia tekstiä,
usein erivärisillä kynillä. Heidän I-kirjaimiensa päällä olevat pisteet muuttuvat hyvin herkästi ympyröiksi
ja sydämiksi. Naisten kirjoituksen tuntee myös naurettavan suurista kiemuroista p:n ja g:n alapuolella.
Todellista tuskaa aiheuttaa myös lukea naisten kirjoittamia muistilappuja. Lukipa lapussa sitten “käyn
kaupassa” tai “jätin sinut ja muutan takaisin isän luokse”, yhdeksän naista kymmenestä piirtää
hymyilevän naamankuvan sen loppuun.
Kylpyhuoneet:
Miehen kylpyhuoneessa on kuusi esinettä: hammasharja, hammastahnaa, partavaahtoa, partahöylä,
saippuapala ja lähimotellista varastettu pyyhe. Keskimääräisen naisen kylpyhuoneesta löytyy 437
esinettä. Keskimääräinen mies ei osaa tunnistaa näistä suurinta osaa.
Ostokset:
Kun nainen lähtee ostoksille, hän tekee listan tarvitsemistaan tavaroista, lähtee kauppaan, ostaa
tavarat ja palaa. Mies taasen odottaa niin kauan kunnes ainoa jääkaapista löytyvä ruokatavara on
kuihtunut sitruuna ja puolikas oluttölkki. Mies lähtee vasta tämän jälkeen kauppaan. Hän lappaa
kärryihinsä kaiken mikä näyttää hyvältä ja kassalle saapuessaan hänen kärrynsä on tupaten täynnä
tavaraa. Tämä ei tietenkään estä häntä liittymästä pikakassan jonoon.
Kengät:
Kun nainen valmistautuu lähtemään töihin, hän pukeutuu Vero Modan villapukuun, laittaa jalkaansa
lenkkitossut ja ajaa töihin. Paikan päällä hän hiljaisesti vaihtaa lenkkitossut puvunkenkiinsä ja istumaan
päästyään potkaisee ne pois - ei kukaan voi kävellä moisissa piikkikoroissa vakavissaan koko
päivää. Mies käyttää samoja kenkiä koko päivän.
Liikkeellelähtö:
Kun mies sanoo olevansa “ihan just valmis” lähtemään liikkeelle, hän on kusitaukoa vaillle valmis
lähtemään liikkeelle. Kun nainen sanoo olevansa “ihan just valmis” lähtemään liikkeelle, se tarkoittaa
sitä, että hän on valmis lähtemään liikkelle kunhan saa silitettyä pukunsa, viimeisteltyään meikkinsä
ja pestyään hiuksensa.
Kissat:
Naiset rakastavat kissoja. Miehet sanovat myös rakastavansa kissoja, mutta kun naiset eivät näe,
miehet heittävät kissat ulos.
Jälkeläiset:
Naiset tietävät kaiken lapsistaan. Nainen tietää hammaslääkärikäyntien ajankohdista, jalkapallootteluista, romansseista, parhaista kavereista, mieliruuista, salaisista peloista ja toiveista. Miehet
ovat hämärästi tietoisia joistain heillä asuvista lyhyistä ihmisistä.
Lyönti vyön alle:
Miehen ja naisen seuratessa televisiosta nyrkkeilyottelua nyrkkeilijä iskee toista vyön alle. Nainen
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sanoo “aiai, tuo varmaan sattui”. Mies puolestaan ulvoo tuskasta, kumartuu kaksinkerroin ja todellakin
TUNTEE tuskan.
Pukeutuminen:
Nainen pukeutuu erikseen ostoksille menoa, koiran ulkoiluttamista, roskiksen tyhjentämistä ,
puhelimeen vastaamista, kirjan lukemista , töihin menoa, ruuanlaittoa ja vierailuja varten. Miehet
pukeutuvat erikseen häitä ja hautajaisia varten.
Pyykinpesu:
Nainen pesee pyykkiä parin päivän välein. Mies käyttää joka ikistä omistamaansa vaatetta,
mukaanlukien hiphop-housut jotka olivat muodissa 8 vuotta sitten, ennen kuin edes ajattelee
pyykinpesua. Kun mieheltä lopulta loppuvat puhtaat vaatteet, hän kantaa pyykkivuorensa pesutupaan
ja tunkee kaikki vaatteet kerralla pesukoneeneeseen. Jos osa vaatteista ei mahdu, mies kirjoittaa
taloyhtiölle esityksen “kunnollisen pesukoneen” hankkimisesta. Miehet odottavat myös aina
tapaavansa pesutuvassa kauniita naisia - onhan pyykinpesu naisten työtä.
Sukat:
Miehet käyttävät käytännöllisiä sukkia. Jopa häissä tai hautajaisissa heidän vaateparteensa kuuluvat
valkoiset tennissukat, jotka sentään ovat samaa paria. Miesten sukkia pidetään harvoin seksikkääinä.
Naiset puolestaan käyttävät hyvin hassuja ja hankalasti puettavia sukkia. Ne joudutaan vetämään
jalkaan hankalasti kumartuen, ulettuvat aina yläreiteen asti ja kiinnitetään nauhoilla vyötäröllä
roikkuvaan salaiseen vyöhön. Naisten sukkia pidetään hyvin seksikkäinä.
Lempinimet:
Kun Susanna Virtanen, Niina Nykänen, Anne Mäntylahti ja Kati Teräväinen lähtevät ulos, he kutsuvat
toisiaan Susannaksi, Niinaksi, Anneksi ja Katiksi.
Kun Mikko Virtanen, Petri Nykänen, Ossi Mäntylahti ja Janne Teräväinen lähtevät ulos, he kutsuvat
toisiaan Virtaseksi, Nykäseksi, Mäntylahdeksi ja Teräväiseksi.
Laskun jakaminen:
.... ja kun iloinen miesseurueemme saa eteensä 150mk:n laskun, jokainen heittää pöydälle satasen,
kellään ei ole pienempää ja kukaan ei myönnä haluavansa rahasta takaisin. Kun naiset saavat
eteensä 150mk:n laskun, sekunnin murto-osassa esiin ilmestyvät taskukokoiset laskukoneet.
Peilit:
Miehet ovat tylsiä: he yksinkertaisesti katsovat peilistä miltä näyttävät. Naiset ovat naurettavia: he
tarkistavat jokaisesta mahdollisesta kiiltävästä pinnasta miltä näyttävät. Oli sitten kyseessä peili,
lusikka tai näyteikkuna.
Keksi-iän kriisi:
Kun nainen saapuu keski-ikään hän käy läpi valikoiman monimutkaisia tunteellisia, psykologisia ja
biologisia muutoksia. Nämä ovat yksilöllisiä kullekin naiselle. Miehillä taasen keski-ikään saapuminen
aikaansaa kaikilla samankaltaisen reaktion: he ostavat nahkaiset ajokäsineet, kampaavat hiuksensa
taase, ostavat Ray-banit ja Porchen.
Puhelin:
Miehet näkevät puhelimen yhteydenpitovälineenä. He käyttävät sitä välittääkseen lyhyitä ja ytimekkäitä
viestejä toisille miehille. Nainen saattaa vierailla ystävättärensä luona monta viikkoa, tulla takaisin
kotiin, soittaa tälle ja viettää puhelimessa kolme tuntia.
Autolla ajo:
Kun nainen ajaa autolla ja eksyy, hän pysähtyy huoltoasemalle kysymään ajo-ohjeita. Kun mies ajaa
autolla ja eksyy, hän ei pysähdy huoltoasemalle kysymään ajo-ohjeita. Miehet pitävät moista
heikkouden merkkinä ja ajavat mieluummin tuntikausia ympyrää nostaen samalla moraaliaan lausumalla
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aika ajoin “Taidettiin löytää uusi tie kotiin” tai “hei, tuolla näkyy Valintatalo, nyt ollaan lähellä.”
Virheiden myöntäminen:
Naiset myöntävät joskus tehneensä virheitä. Viimeisin mies, joka myönsi tehneensä virheen oli
kenraali Custer.
Lelut:
Pienet tytöt rakastavat leluja. 11-12 -vuoden iässä he menettävät mielenkiintonsa näihin. Miehet
eivät koskaan menetä mielenkiintoaan leluihin. Kasvaessaan vanhemmiksi heidän leluistaan tulee
vain kalliimpia ja epäkäytännöllisempiä. Tyypillisiä miehen leluja ovat mini-TV:t, autopuhelimet,
grafiikkalaskimet, pienet robotit, jotka tarjoilevat erilaisia drinkkejä komentojen mukaan, videopelit ja
ylipäätään mitkä tahansa esineet, jotka piipittävät, vilkkuvat ja vaativat 4 AA-patteria toimiakseen.
Kasvit:
Nainen lähtee viikoksi matkalle ja pyytää miestä kastelemaan kukkaset. Mies kastelee kukkaset.
Nainen tulee takaisin viikon päästä ja löytää asuntonsa täynnä kuolleita kukkasia. Kukaan ei tiedä
miksi näin tapahtuu.
Pukuhuoneet:
Miehet puhuvat pukuhuoneissa kolmesta asiasta: rahasta, jääkiekosta ja naisista. He liioittelevat
tulonsa, eivät tunne jääkiekkoa läheskään niin hyvin kuin luulevat ja keksivät tarinoita naisista.
Naiset puhuvat pukuhuoneissa vain yhdestä asiasta: seksistä. Eivätkä suinkaan ympäripyöreästi heidän kuvauksensa ovat äärimmäisen yksityiskohtaisia, teknisiä ja kuvaavia. Eivätkä he koskaan
valehtele.
Autotallit:
Naiset käyttävät autotallia parkkeeratakseen sinne auton ja säilyttääkseen siellä ruohonleikkuria.
Miehet käyttävät autotallia askartelutilanaan, pitävät siellä varastossa autonsa huoltosarjaa,
polkupyörää, voimailyvälineitä, kalastustarvikkeita ja siemenviljaa ruohikkoon. Autoa he eivät siellä
säilytä.
Elokuvat:
Jokainen naisnäyttelijä on suorittanyt yhden alastonkohtauksen. Tämä johtuu siitä, että lähes kaikki
elokuvaohjaajat ovat miehiä.
Jalokivet:
Naiset näyttävät kauniilta jalokivissä. Miehellä on hyväksyttävää löytyä yksi jalokivisormus vasemman
käden nimettömästä. Mikäli koruja löytyy useampia, hän on hintti.
Maku:
Miehet pitävät naisista. Naiset pitävät yksinkertaisista asioista - kuten miehistä.
Kansanopiston uusia kursseja naisille:
“Miksi WC:n pöntössä on suojaosa ja miksi se tulee jättää yläasentoon”, “Kirjanpidon ABC” (ent.
kolmannen luokan matematiikkaa), “Kuinka suorittaa taskuperuutus ilman peltivaurioita”, “Miksi
käymälässäkäynti ei ole joukkosuoritus”, “Miksi huono urheiluohjelma on parempi kuin hyvä
saippuaoopera”, “Ylenmääräinen peseminen - miksi vaatteet kuluvat puhki”, “Ylenmääräinen imurointi
- miksi matot kuluvat puhki”, “Ylenmääräinen astianpesu - miksi lautaset särkyvät”, “Miten olla
kuluttamatta rahoja, joita ei olla vielä ansaittu” (ent. “Kuinka leikata luottokortti kahtia”), “Kuinka
sanoa ‘ei’ ystävällisesti.”, “Avioliitto - avioerojen ykkössyy”, “Ymmärtäminen miesten hilpeään
suhtautumiseen tamppoonimainoksia kohtaan”, (ent. “Kyllä me tiedämme mitä varten tuo ‘pikkuinen
muovivehje’ on olemassa)., “Seksi - Kuinka sanoa ‘kyllä’”, “Seksi - Kuinka sanoa ‘ei’, mutta tarkoittaa
‘kyllä’” ja “Seksi - kuka kuuluu päälle ja miksi”
Jutun lähetti Ville lehtiniemi
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lähettäjä: Hanna R.

TOSIMIES
Kuinka monta miestä tarvitaan kaljapullon avaamiseen ?
- Ei yhtään, nainen avaa se tuodessaan sitä.
Miksi morsian pukeutuu valkoiseen?
- Tiskikoneen värin pitää käydä lieden ja jääkaapin väriin.
Miksei kannata iskeä naista automaattipesulassa ?
- Jos naisella ei ole varaa omaan pesukoneeseen, niin eihän se pysty miestäkään elättämään.
Mistä tietää että vaimo on kuollut?
- Seksi on kuin ennenkin, mutta likapyykkikori täyttyy.
Miksi naisella on pienemmät jalat kuin miehillä ?
- Evoluutioon perustuva asia: näin nainen pystyy seisomaan lähempänä tiskiallasta.
Mitä olet tehnyt väärin jos vaimo tulee keittöstä olohuoneeseen nalkuttamaan sinulle?
- Jättänyt kettingin liian pitkäksi.
Mitä kolmea sanaa et halua kuulla rakastellessasi?
- Kulta, olen kotona!
Mistä tiedät, että nainen on sanomaisillaan jotain fiksua ?
- Lause alkaa: "Yks mies kerto että..."
Miten korjaat naisen rannekellon ?
- Ei tarvitse, hellassahan on kello.
Miksi miehet piereskelevät enemmän kuin naiset ?
- Naiset eivät pysty pitämään suutaan kiinni niin kauaa, että painetta ehtisi muodostua.
Jos koirasi haukkuu takaovella ja vaimo etuovella, kumman päästät ensiksi sisään ?
- Koiran tietenkin - se lopettaa heti sisäänpäästyään.
Mikä on pahempi kuin sovinistisika ?
- Nainen, joka ei tee niin kuin käsketään.
Miksi kutsutaan naista, joka on kadottanut 95% älykkyydestään?
- Eronneeksi.
Tiedemiehet ovat keksineet ruoan, joka vähentää naisten seksuaalista halukkuutta 90 prosentilla.
- Sitä kutsutaan hääkakuksi.
Miksi miehet kuolevat ennen vaimojaan ?
- He haluavat
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Supergeil!
Kysymys on siitä mitä pitää tärkeänä. Nyky-maailmassa mittaamme ehkä liian usein elettyä
elämäämme ja tehtyjä tekojamme rahassa ja ajassa. Aika on rahaa ja rahalla saa puolestaan
kallisarvoista aikaa. Kokemuksesta voin sanoa, että ulkomailla opiskellessa ei välttämättä
lyö rahoiksi ja opiskelujen valmistuminenkin hyvin usein sen takia viivästyy.
Kysymys on myös halusta nähdä jotain uutta ja erilaista ja uskalluksesta jättää kaikki
vanha ja vakaa taakseen. Jos matkaan lähtee, ei kannata ajatella mitä menettää lähtemällä
pois, vaan mitä tulee saamaan ja kokemaan.
Itselleni ei ollut vaikea tehdä lopullista päätöstä lähteä vaihtoon. Olin haaveillut lähteväni
ulkomaille jo kauan ja valloittavani Euroopan. Tasan vuosi sitten syyskuun kymmenennen
päivän harmaana ja koleana aamuna hyppäsin sinivalkoisille siiville ja seikkailuni alkoi.
Muutaman tunnin kuluttua olin jo Euroopan sydämessä etelä-Saksassa Ulmin
historiallisessa kaupungissa villapaita päällä hikeä puskien. Kesä sai jatkua vielä pari
viikkoa.
Ja kun ympyrä lähes tasan kahdentoista kuukauden kuluttua sulkeutui, palasi tuhlaajapoika
takaisin lähtöpisteeseen rikkaaksi köyhtyneenä. Niin se on, matkailu köyhdyttää rikkaaksi.
Noihin kahteentoista kuukauteen mahtuu kirjan verran tarinoita kaupungeista, eri maista
ja eri ihmisistä. Mitä kaikkea tulikaan nähtyä! Pilviin asti kurottavia lasipalatseja ja
ränsistyneitä slummikortteleita, rahalta haisevia hyvinvointivaltioita ja kerjäläisten
valtakuntia, lahjottavissa olevia poliiseja ja lumoavia espanjalaiskaunottaria. Jos sanon
vuoteni olleen supermahtava, niin se kuulostaa vähättelyltä, mutta kelvatkoon paremman
sanan puutteessa. Saksaksi sen voisi kääntää vaikka; Supergeil!
Tämä ei ole maksettu mainos. Halusin vain kertoa muillekin, että tällainenkin mahdollisuus
on olemassa. Itselleni se sopi kuin puukko selkään. Jos jotakuta kiinnostaa lähteä vaihtoon,
niin opinto-ohjaajan toimistohan ei ole kaukana. Suuntaa siis askeleesi sinne ja olet jo
matkalla kohti seikkailua.
mikko
PS. Kerron mielelläni lisää asiasta kiinnostuneille.
PSS. Kirjoitin pientä matkapäiväkirjaa tuolta ajalta ja se on nähtävissä netissä omalla
kotisivullani. Osoite on http://stekt.oulu.fi/~kopera . Aivan kaikkea en ole kertonut, sillä
täytyyhän osan jäädä salaisuudeksikin =)
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LOG:

SNYS kesäjuhlat
Suomalais-norjalaisen
ystävyysseuran kesäjuhlat
Täällä sitä ollaan Puadasjärvellä, tarkemmin
sanottuna
Iinattijärvellä.
Snyssin
toimintaperiaatteiden mukaisesti toiminta painottuu
ruoan ja juoman kulutukseen. Läsnä onpi Risto,
Kusvelo, Otto, Moelanen, Gude und Late.
Tämä paikkahan on Kusvelon paikka ja täällä on
järven rannala mökkeineen ja saunoineen.
kuopassa se rosvopaisti muhii. Sitä syyään kohta
kunhan on saunottu. Grillikylkeå ja sampakaljaa
on jo nautittu. Olutta ja sarppia on juotu myös,
vits vos nais.
Vaaraliseksi ei ole toiminta vielä käynyt hengelle,
mutta riskin uhka leijuu ilmassa. Nimittäin Vile ja
Otto läksivät soutelemaan. Otto aikakin on
hörpännyt suunnieen pullon mustaa surmaa
(salmaria) joen otto ja veneily voivat olla
hengenvaarallinen yhdistelmä, mutta vieähän nuo
tuolla näkyvät. Ruoan ja juoman lisäksi ajan ratoksi
ajellaann mopolla. Pellolla on ihan kuul pörrätä
Solfer merkkisellä ajopelillä. "Prrrrr nnnrrnnn
nööööönnrr!" sanoo mopo.
Otto ja Gude pääsivät sittenkin perille, no any
feiliours happen. Tai siis ne huomasi etteivät edes
voineet juua, vits s nais. No kaikki on pack to
pisnes, ja viina virtaa. Siis olemme juomassa
keskellä ei mitään. Siis lähinnä jonkin
mielenkiintoinen paikka on Iso-Syöte. Mutta ketä
se kiinnostaa, niin, hmm.
Kello on 20.26. Odotamme että rosvopaistimme
valmistuu ja pääsemme saunomaan.
Saunoimme. Helvetin hyvätl löylyt. Saunan
keskilämpötila lähenteli 90 celsiusta. Ei paha, mutta
helvetin hyvä. Uimassa myös käytiin. Kello on
21.45. Poika on valmis. Pitää ottaa pois kehdosta,
ja karu tuuri. Noh yksilöiden on tehtävä uhrauksia
yhteisön eteen. RadioMafiasta tulee joku norppa.
Saatana sekin saattaisi olla parempi padassa kuin
yleisessä radioalloissa. "Ystäviä" onneksi piisaa.
:)

Kännimopoilu on hauskaa, tähän väliiln kuiteenkin
varoituksen sana: do not try this at U home cabin.
Ja muistakaa lapset: Sähköpylväiden eristepalat
eivät ole oikea kohde tarkkuuheittojanne varten,
vaan kohdistakaa heittonne sitä varten
pystytettyihin tarkkuusheittorakennelmiin.
Viinipulloaukeaa. Siis se on tapahtuma, joka on
it. Silloin vasta juhlat alkaa. Mafiasta tulee Petri
Nygård Kanava nolla, asenne kipale. Siitä
jokopitää tai vihaa. Mutta se kuvaa aika hyvin
nykyistä olotilaa, idle tai sc. No vittusitä montaa
kertaa jaksa kuunnella.
Poikaa testattiin 23.10. Ei ollut vielä valmis,
odotellaan vielä jonkin aikaa. Mafia soitttaa jotain
vitun vanhaa Nylon Beattia, vittu täähän on uutta
Nylonia,
siis
joku
sairaanfuckingkipeenraastavaa. Tässäkään
kommentissa ei ollut mitään järkee, kuteb missään
tänään hoksattua.
"Hänen katseensa sammuu, hän huokaisee.
Hänen otteensa raukeaa." Ei tämä ei ole illallisia
kokemuksiam ruokailun jälkeen vaan ihan vain
sanat kuuluivat mankasta. Sinänsä jännästi
osuisi huonosti käyneeseen ruokailumiittinkiin,
tosin snys ei sorru sellaiseen. Vaan nytkin urheat
kokeiijat ottavat mittaa uusista ruokalajeista.
Klo 0149 isäntä mäni nukkummaan jokin aika
sitten, ennen konjaiinkahvia ja suklaamoussea.
Viina alkaa nousemmaan pikkuhiljaa päähä,
toisaalta toisille on tuossa jo moraalinen krapula.
Keskustelut järvellisestä kahvia jatkuu... pojat on
ollu lämpiämässä jo 9 tuntia. Tupakki loppuu. :(
Klo 1505 gudella 4WD. "Toivotaan, toivotaan.
toivotaan, kun me pannaan perseeseen vaan,
Otto ei ole moksiskaan." Pojille tullu kymppi
täyteen! Viina on hyvvää!
Känniaaliot kavi ajamassa mopola! Moelanen
ainakin veti nurin ja kamppeet on sen näköoisiet
kun tu pelto on aika vetnen.
Sarppia juuaan ja hennesin vsoppia.
reva
vittu
pillu
riemureikä
jakorasia
känni
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Klo 0605 late paistaa poikia. Kuski ryyppää
edelleen ... ei taideta olla Oulussa kovin pian.
Rosvopaistia pittää harjotella, pojat oli alaikäsiä.
Aurinko paistaa ja rasva tirisee, taitaa olla snys:in
kesäjuhlat. Kuumista esineistä kuulemma tullee
rakot. Tupakkia pitäs saada.

"Sateenvarjot ovat kuin joku vitun tilataideteos",
Gude.

Klo 1115. Kuskit nukkuu, isäntä lämmittää lerssiä.
Jotkut valittaa rapulasta.

Communicaattori on yhtä pahassa kankkusessa
kuin koko muu SNYSkin. Se kaatui.

Isäntä lähtee ilmeisesti tupakin haku reissulle,
snyssiläisillä alkaa olla nikkis. Päivästä on tulossa
kaunis, ainakin pääskysen lennosta päätellen.
Poikien hauta on peitetty, rest is piece. palaneina
semmoisina. Risto saatiin mukaan tupakanhaku
reissulle, vits is nais. Tupakkakriisi on ohi ja kuskin
olo paranee.Muuten yleinen olotila on hiukan
vetämätön. Otto siirtyi tetrikseen.

Radiosta kuultua: "Ihana päivä, Ihana päivä, Ihana
päivä, Ihana päivä, Ihana päivä..."
"Voin kuvitella että tuosta ei tullut hittibiisiä."

Ilma säilyy sanomattomana, ei tiiä sattaako vai
paistaako. 12.30 keskustelu siirtyy ruokaan, kas
kummaa. Risto ja Kusvelo keskustelevat
äyriäisten anatomiasta, epäilijöille sanottakoon,
että ihan biologiselta kannalta.
12kg meloni, alias pacman, alkaa valmistumaan,
hän sai jo silmät. Suu hänellä on ollut jo pitkään,
vai mistä luulette meidän saaneen salaattiimme
ainekset.
BOOSEALERT! Kuskit alkaa selvitä. Täältähän
saatetaan päästä ihmisten ilmoille.
"Ei kait Late-pojalla ole rapula", Risto.
"Ei ole" (epäilen, kirj.huom.), Late.

13.15 Yleinen harraste on nukkuminen. Gude
kehuu loiventavan kaljan hyotya. Kusvelo työstää
400 e-mailin sumaa.

"Toi saatanan lappalainen on ihan immuuni itikoille"
"Miten saatanassa Moelanen pysty sammumaan
sikiöasentoon", Risto ihmettelee
ja demonstroi.
"Ville, testaa tekstiviestillä kuinka paljon on sulla
alkoholia veressä", Risto
"En voi, toi saatanan kommari on Otolla. Ja
toisaalta se vaati tiedon paljonko on juonut, Enkä
minä tiedä kuinka paljon olen juonut", Gude
"Ai vaatiiko se semmosenkin,mutta eihän se ole
hyvä"
14.03. Isänmaantoivot alkavat selviämään. Jutut
alkavat palaamaan tietokoneisiin, sweet home.
Itikoita riittää, katto on kuusta, tai ainakin toi yksi
lauta. Muut saattavat olla vaikka katajaa, laten
mielestä. Totesimme, että jtk:ssa etsitään vieläkin
sannoja, tosin nykyisin ne löytyvät pajulta, ettei
tarvihe hesasta asti etsiä.

"Ihan niinkuin täällä olisi tyhjiä pulloja", Gude.
Snyssiläisillä alkaa olla nälkä, ei mitään uutta
auringon alla. Onneksi o ruokaa.

"Ei ole", Risto.
"Yhdessä välissä mopo näytti, sekä suunnan
että vauhdin", Riston kommentti Moelasen
alkoholiorientoitumiselle.

"Jossain kaukana siintää alkon mäki, siellä räyhää
keletappiväki", Late.
Kommentti saa krapulaista naurua kiitokseksi.

"Jos kokki olisi ollut selvä, niin olisimme saaneet
suklaamoussea ja kahvia", Risto.
"Mutta kun Risto ei ollut selvä niin saimme vain
suklaa-kuohukerma sekoitusta munan
valkuaisella ja teetä", Gude.
"Moelanen herää pussit silmien alla", Otto
könytessään Moelasen yli turhan läheltä.

Ytte ja Mosse pääsivät vauhtiin, ja perunoita
valmistuu ruuaksi, joilekkin aamiaiseksi, joillekkin
jo päivälliseksi.
Päätimme osallistua beach volleyhin, siis ainakin
Risto ja Kusvelo.
Konjakkilätyt
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huolimatta.

"Älä yritä väkisin hommaa, hanki isompi vasara!",
Gude.

Ytellä on päässyt käsikarvat kärähtämään...
Late kuristaa itsensä hyttysverkkoon, hmm,
pitäisiköhän sitä kehitellä känniverkko by snys:n
kesäjuhlat. Eipähän ainakaan tule kutsumattomia
vieraita.

Kello on 16.40. Kesäjuhlissa alkaa purkuvaihe,
pitää polttaa kaikki mikä palaa ja Taika-Jim auttaa
tässä hyvin.
Tiskausta.
raportin laati Late

OPISKELIJAELÄMÄÄ SYKSYKSI
Alla olevassa tapahtumakalenterissa kerrotaan pikaisesti, mitä ohjelmaa kilta, teekkariyhteisö ja
eräät muut tahot ovat suunnitelleet päänne menoksi kuluvan syksyn aikana. Listan tarkoituksena on
lähinnä se, että osaatte varata kalenteristanne illan haluamienne tapahtumien kohdalta / tarkistaa
jonkin tapahtuman päivämäärän. Seuratkaa tiedotusta ja olkaa valppaina. Siten tulette saamaan parhaiten
lisätietoa näistä tapahtumista. Käykää myös killan www-sivuilla osoitteessa http://www.otit.oulu.fi.
syyskuu
29.9.
30.9.
lokakuu
?.10.
3.10.
4.10.
5.10.
10.10.

vakiosaunailta Koneen saunalla
Lakinlaskijaiset Åströmin puistossa. Bileet 3.10.

12.- 13.10.
13.10.
1?.10.
17.10.
24.10.
27.10.

hyvempi/parempi-iltamat
fuksilakitusbileet, eli epäviralliset lakinlaskijaisbileet
klo 18.00 kansallisten jäynäkisojen pohtimispalaveri Caiossa
Kauden korkkis OPOY:n kanssa tuttuun tapaan vanhemmille tieteenharjoittajille
kiltahuonekierrokset fukseille - ja miksei muillekin
City Tour
Humanistien ja teekkareiden yhteiset bileet
kansalliset jäynäkisat vielä tuntemattomassa paikassa
vakiosaunailta Koneen saunalla
fuksicursio
fuksilauluilta teekkaritalolla
Laulumarathon
vakiosaunailta Koneen saunalla

marraskuu
7.11.
10.11.
10.-11.11.
15.- 16.11.
21.11.
24.11.
30.11.

Pikku Wappu, eli killan järjestämät megabileet. Bändinä Kemopetrol. Sinne!
vakiosaunailta Koneen saunalla
valtakunnallinen teekkarikuorolaulukilpailu
abipäivät
Näässpeksi
vakiosaunailta Koneen saunalla
OTY picojoule

joulukuu
8.12.

vakiosaunailta Koneen saunalla
verenluovutustempaus
vaalikokous
pikkujoulut logopedien kanssa
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TIEDE JA HUMALA
Pitkällisten kliinisten kokeiden jälkeen on kirkastunut yllättävä tosiseikka, jota konventionaalinen tiede ei
ole vielä havainnut. Nimittäin: HUMALATILA LISÄÄ PAINOVOIMAA. Tämän yllättävän ilmiön on testiryhmä
omakohtaisesti kokenut ja varmuuden saamiseksi yhä uudelleen ja uudelleen kokeen toistanut. Tulos on
ollut aina vääjäämättä sama. Juotaessa viinaa se nousee päähän ja aiheuttaa humalan. Humala puolestaan
kaareuttaa meitä ympäröivää aika- avaruusjatkumoa niin, että maa pallon painovoimakenttään syntyy paikallinen
poikkeama. Jaloillaan pysyminen vaikeutuu voimakkaassa humalassa ja kun tietty raja-arvo on ylitetty, käy
kahdella jalalla seisominen mahdottomaksi.
Tällöin ihminen on pakotettu asettumaan nelinkontin jaksaakseen vastustaa kasvanutta gravitaatiota. On jopa
havaittu tapauksia, joissa uhri on joutunut makaamaan rähmällään lattialla pystymättä lainkaan liikkumaan.
Paikallinen painovoima voi tällöin saavuttaa jopa 4-5 G:n arvon. Samoin, jos uhri vahingossa laittaa päänsä
vatsalaukun> painopisteen alapuolelle, niin lisääntynyt painovoima vetää vatsan sisällön lattialle. Onhan
selvää, etteivät ihmisen kurkkulihakset pysty vastustamaan tällaista vetovoimaa.Tämä ilmiö selittää myös sen,
miksi isot matkustajakoneet laskeutuessaan kentälle tulevat perä alempana maahan. Tämä johtuu siitä, että
koneen takaosassa matkustajat ovat koko lennon ajan kitanneet verovapaata viinaa, kun taas koneen nokassa
oleva miehistö on vesiselvä. Näin aiheutuu painopisteen siirtymä ja koneen peräosan suhteellinen
painonnousu. Huomattavaa on myös se, että humalaisen pilotin pudotessa koneineen se nimenomaan
syöksyy kohti maata nokka edellä.
Aikaisemmissa tutkimuksissa päädyttiin siihen että viina aiheuttaa aika-avaruuden kaareutumista, koska
gravitaatiota ei voisi erottaa kaareutumisen vaikutuksista, niin huumalatilassa oleva kulkee aina geodeettista
viivaa myöten, tällöin humalainen kulkee aina suoraan, mutta ulkopuoliset tarkkailijat näkevät tämän reitin
hoiperteluna. Paikallinen kaareutuminen voi mennä niin pitkälle, että humalainen joutuu kaareuttamansa
avaruuden painovoimakaivoon, kuten mustan aukon tapauksessa, jolloin tapahtuu luhistumisilmiö.
Ulkopuolisten tarkkailijoiden mielestä humalainen kaatuu, mutta tosiasiassa syöksyessään painovoimakaivon
pohjaa kohti maanpinta tulee vastaan, johon sitten likistytään, kuten jo todettu, jopa 4 - 5 G:n kiihtyvyydellä.
Koska kaareutuminen on humalatilan aiheuttama, painovoima-anomaliot saattavat päättyä dramaattisesti, kun
humalaista, joka pusertuu 4 G:n kiihtyvyydellä maata vasten, ravistelee ja herättelee, tapahtuu valpastumista
jonka seurauksena kaareutuminen loppuu ja humalainen pystyy nousemaan ja toimimaan
normaaliavaruudessa, ainakin hetkellisesti.
Kaareutumisilmiöt ovat voimakkaita kun humalainen on liiketilassa, itse asiassa mitä nopeammin liikutaan
sitä voimakkaammat kaareutumisilmiöt ovat. Humalaisen ollessa paikallaan painovoima-anomaliat näkyvät
ympärillä olevien esineiden äkillisenä putoamisena lattialle, näin ainakin ulkopuolisen tarkkailijan mielestä,
mutta kysehän on tietysti geodeettisten aivojen muuttumisesta humalaisen tajunnan läheisyydessä, jolloin
lasit yms. liikkuvat näitä viivoja pitkin lattialle ja joskus jopa seinille.
Koska kyse on aika-avaruuden ilmiöistä on myös aika-anomaliat tyypillisiä humalaisen läheisyydessä. Aika
kulkee hitaammin humala-avaruudessa, joten ravintolassa tyypillinen ilmiö, jossa valomerkin tulo aiheuttaa
hämmästystä ja epäuskoa, on selitettävissä ajan eri nopeudella humalaisen ja henkilökunnan välillä,
henkilökuntahan on ulkopuolisen tarkkailijan asemassa. Jos ulkopuolinen tarkkailija on kaukana humalaisen
aiheuttamista aika-avaruuden häiriöistä, aikaerot voivat tulla hyvinkin suuriksi.
Esimerkiksi jos humalainen soittaa kotiinsa ja sanoo tulevansa heti, voidaan havaita suuriakin aikaeroja,kuten
useita tunteja tai joskus jopa useita päiviä, ennenkuin humalainen ulkopuolisen tarkkailijan mielestä on
saapunut kotiinsa. Tämä näin, vaikka humalainen on lähtenyt heti ja on saapunut lyhintä geodeettista viivaa
pitkin ja nopeasti omassa hitaammassa ajassaan.
Vai mitä?
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Uleåborg,
ravintola ... OULUSSA!
Tilat onpi ihan viihtyisät, akvaariota muistuttavan ravintolan tiloista näkee hyvin kadulle,
ja päinvastoin. Tyyli on vähän kuin vastakohta ravintoloille kuten Neptunus ja Oskarin
kellari, joiden ravintolatiloissa ei ole niinku tiätsä ikkunoita. Ratkaisu tekee tilasta
valoisan ja avaran. Ruokasalin lisäksi paikassa on baariosa, johon onkin mukava mennä
nauttimaan alkoholijuomia sekä savukkeita aterian jälkeen - jos kyseisiä nautintoaineita
käyttää.
Palvelu oli kohtalaisen sujuvaa, ei moitittavaa muttei erityisesti mitään kiiteltävääkään.
Ruokalista oli melko suppea. Kaikki alkupalat, pääruat ja jälkiruoat mahtuivat yhdelle
sivulle. Lihansyöjille valikoima oli ankea, pihviä taisi olla vain yhtä lajia. Kalaa oli
muutamaa erilaista, joista ainakin kuha oli melko hyvää. Viinit oli hyviä, mutta niinhän
ne kaikki. Viinivalikoimastakin löytyi ihan mukasti vaihtoehtoja. Hintataso on melko
kohdallaan - pelkällä opintotuella elävät pysynevät suosiolla poissa kun taas
työssäkäyvälle ravintolakäynti (>400mk) ei pitäisi tuottaa ongelmia. Ravintola asettuu
Oulun viiden parhaimman joukkoon.
SNYS

Kirkossa kuultua
Pappi: "Ja jos minulla olisi kaikki maailman
olut, minä heittäisin sen jokeen! Ja jos
minulla olisi kaikki maailman viini, minä
heittäisin sen jokeen! Ja jos minulla olisi
kaikki maailman viski, minä heittäisin sen
jokeen!
Tämän jälkeen pappi istuutuu alas
rauhoittumaan tunteidensa purkauksesta.
Kanttori: "Laulakaamme nyt virsi numero
365: 'Käykäämme joen rantaan'."
Otto

Tällä kertaa päätoimittaja hajosi lehden taittoon tällä aukeamalla...
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Nunna- ja munkkiluostarit sijaitsivat niin lähellä toisiaan että niille oli rakennettu yhteiset
saunatilat uima-altaineen. Sauna- ja uintivuorot oli tietenkin jaettu vuoropäiville.
Kerran eräs munkeista sai ajatuksen että he menisivät nunnien vuorolla saunomaan.
"Ei me voida sinne mennä, keskiviikkonahan on nunnien vuoro", sanoi yksi munkeista.
Tähän idean saanut munkki: "Kyllä me voidaan sinne mennä. Nunnat eivät koskaan käytä
keskiviikkovuoroaan."
Munkit menivät saunaan ja uimaan. Kun he olivat päässeet uima-altaaseen, alkoi nunnien
pukuhuoneesta kuulua ääniä. Kaikki katsoivat hädissään munkkia joka oli sanonut etteivät
nunnat käytä keskiviikkovuoroaan. Tämä rauhoitti tovereitaan: "Ei mitään hätää.
Tekeydytään patsaiksi. Eivät ne ole koskaan alastonta miestä nähneet."
Näin munkit tekivätkin. Nunnat saunoivat ja uivat aikansa ja sitten pukuhuoneessa alkoivat
keskustella.
"Huomasitteko sisaret ne uudet patsaat altaan reunoilla?"
"Ne olivat todella käteviä. Siinä oli sellainen naula johon sai hyvin narusaippuan
roikkumaan", sanoi toinen.
"Niin, minä ripustin pyyhkeeni siihen", sanoi kolmas nunna.
"Ja huomasitteko, kun siitä puristaa, tulee hoitoainetta", kertoi ensimmäinen.
Köpseli
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Kaksi herrasmiestä mietti, mistä saisivat noin ensihätään hieman alkoholipitoista juotavaa.
Rahaakaan ei ollut kuin kymppi. Sitten toinen keksi: "Käypäs hakemassa kioskilta pätkä makkaraa."
Kaveri kävi hakemassa ja kysyi: "No, mitäs tällä nyt sitten?"
"No sitten vaan suunnataan kohti ravintolaa!"
Miehet marssivat ravintolaan, änkesivät ahterinsa johonkin pöytään ja tilasivat kalliita juomia sen
kuin ehtivät.
"Tuota... mitenkäs meinaat maksaa tämän kaiken?" huolestui toinen.
"No katsos. Mulla on ovela suunnitelma. Kun tulee maksun aika, minä änkeän tämän makkaran
housuistani pullottamaan ja sinä käyt lattialle nuolemaan sitä. Tuo portsari näkyy olevan tuommoinen
nykyajan skinheadi, joten kunhan portsari huomaa meidän puuhat niin me lennetään kaaressa
pihalle ja maksu unohtuu!"
Niin tehtiin ja suunnitelma toimikin loistavasti.
Iloisessa nousuhumalassa kaverukset suuntasivat kohti toista ravintolaa. Samoin kävi sielläkin, ja
illan mittaan monessa muussakin paikassa. Seitsemännen ravintolan jälkeen toinen lausahti: "Thuota...
nyt alkoi vähän hiukomaan. Heithäpäs shitä makkaraa tänne..."
"Thäh..? Makkaraa...? Sehän jäi jo shinne enshimmäiseen ravintolaan..."
Köpseli

Kaksosveljekset olivat nimeltään Jussi ja Jari. Jussi omisti vanhan rappeutuneen veneen.
Tapahtuipa, että Jarin vaimo kuoli samana päivänä, kuin Jussin vene upposi. Muutamia päiviä
myöhemmin ystävällinen vanha rouva tapasi Jussin kadulla sekoittaen hänet Jariin. Rouva sanoi
hänelle: "Olen todella pahoillani menetyksestäsi, sinusta täytyy tuntua kauhealta."
Jussi sanoi: "No, ei ihmeemmin, tosiasiassa olen oikein tyytyväinen, että pääsin siitä eroon.
Se oli mätä vanha juttu alusta lähtien. Sen alapäässä oli kaikki kuivunut ja se haisi kuolleelta kalalta.
Se päästi vettä ja sillä oli paha rako perässä ja tosi iso reikä edessä, joka suureni joka kerta kun
käytin sitä. Se vuoti hullun lailla ja oli vaikeaa pitää sitä pystyssä.
Mutta mikä todella lopetti sen, oli kun neljä miestä vuokrasi sen pitääkseen hauskaa. Varoitin heitä,
ettei se ole enää hyvä, mutta he halusivat lähteä sen kanssa joka tapauksessa. Kirotut hölmöt olivat
yrittäneet siihen samaan aikaan ja se oli liikaa vanhalle tytölle, kun he yrittivät päästä sisään
erilaisissa asennoissa, se halkesi kahtia."
Vanha rouva pyörtyi.
Köpseli
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Köpselin ruotsalaisvitsit
Kaksi ruotsalaista sattui yhtä aikaa lyhyehkölle
hissimatkalle.
Heillä
molemmilla
oli
samankaltainen ruskea nahkatakki.
- Kappas vain, meillähän on samanlaiset. Minulla
on vain hieman pienempi ja kuluneempi.
- Niin. Ja takkimmekin muistuttavat toisiaan.

Kaksi ruotsalaista avioparia oli kyllästynyt
vakituiseen partneriinsa ja he päättivät kokeilla
parinvaihtoa. Vaihdetut parit siirtyivät omiin
huoneisiinsa ja hommat alkoivat. Kesken
tiimellyksen toinen naisista kohottautui ylös ja
tuumi: "Mitenkähän pojilla sujuu?"

Kaksi vanhaa ruotsalaista käveli metsässä.
- Tämä paikka herättää minussa muistoja. Tällä
aukiolla sain ensimmäisen kerran. Valitettavasti
homma tosin keskeytyi kun partnerini äiti sattui
paikalle.
- Mitä äiti sanoi?
- Bää.

Miksi ruotsalainen otti avioeron?
- Hän sai muutenkin tarpeekseen Anusta.

Mitä juutalaiset tekevät ympärileikatuilla
esinahoilla?
- Myyvät ne ruotsiin purukumeina.
Ruotsalainen opiskelija soitti kotiinsa:
- Luulen, että huonekaveristani on tulossa homo.
- Mikä saa sinut epäilemään sellaista? kysyi
opiskelijan isä.
- Koska hän sulkee silmänsä, kun suutelen häntä.
- Mikä on tukholmalaisen lempihedelmä?
- Tunnelbanan.
- Minkä takia Ruotsissa myyvät parhaiten
kuningasta esittävät postimerkit?
- Ostamalla niitä ruotsalaiset saavat nuolla kunkun
takapuolta.
- Miten katolinen ruotsalaisnunna saadaan
raskaaksi?
- Puetaan hänet alttaripojaksi.
- Miksi ruotsalaiset heittelevät pullanmuruja
vessanpönttöön?
- He ruokkivat wc-ankkaa.
Metsässä käveltyään ruotsalaiset siirtyivät baariin
ja katselivat aikansa kuluksi kadun ylitse
hautausmaalle.
- Ajattelen usein kahta poikaani, jotka makailevat
tuolla.
- Varmasti.
- Joskus toivon, että he olisivat kuolleita.

Ruotsalainen oli suomalaisessa baarissa ja kysyi
eräältä mieheltä:
- Anteeksi, mutta onko sinussa ruotsalaista?
- Öh... ei, ei ole.
- Haluatko?
Ruotsalainen pyrki töihin ruokakauppaan.
- Onko teillä kokemusta? kysyi kauppias.
- Kyllä on. Ja valtavasti. Olen syönyt joka päivä
30 vuoden ajan.
- Ei niistä e-pillereistä ole mitään apua, sanoi
ruotsalaisneito lääkärilleen. Ne tipahtavat aina
ulos.
Ruotsalainen ei saanut lapsia vaikka kuinka yritti
ja niinpä hän meni vaimonsa kanssa kysymään
lääkäriltä neuvoa.
- Hmm, sanoi lääkäri. Vaikea sanoa näin heti.
Näyttäkääpä ensiksi sukupuolielimenne.
- Tässä, sanoi ruotsalainen työntäen kielensä ulos.
- Mutta etkös sinä Bengt perinyt tätisi tässä
äskettäin?
- Kyllä, mutta en tiedä, voinko pitää hänet, sillä
hän haisee jo tosi pahasti.
Ruotsalainen lähetti juoksi ulos kaupan ovesta,
hyppäsi ilmaan jalkakäytävältä, levitti ilmassa
jalkansa ja pöksähti asfaltille.
- Satutitko itsesi? kummasteli ohikulkija.
- Ei tässä mitään hätää, mutta kun mopo on viety.
Ruotsalainen oli yötä motellissa. Aamulla hänelle
tuli kova jano ja hän kävi juomassa vettä paikan
lähteestä. Hän palasi huoneeseensa, mutta jano
yllätti hänet jälleen, joten hän kävi jälleen
lähteellä. Kolmaskin matka lähteelle oli tarpeen,
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mutta hän sai kauhistuksekseen todeta, että joku
huligaani ja vandaali istui sen päällä.
Kaksi ruotsalaista istui kylpyammeessa. Toinen
pieraisi.
- Katso! Meidän lapsi hengittää jo itse!
Miten
Ruotsin
armeijan
saa
toimintakelvottomaksi?
- Kahdella pommilla: toinen hiusverkkotehtaalle
ja toinen Maraboun tehtaalle.
Balilainen, pohjoiskorealainen ja ruotsalainen
keskustelivat vaimoistaan.
- Minun vaimoni on suloinen kuin kissa, kehui
balilainen.
- Minun vaimoni taas on ketterä kuin kauris ja
fiksu kuin delfiini, ilmaisi pohjoiskorealainen.
- Nyt muisti pettää, sanoi ruotsalainen. Minunkin
vaimoni on joku eläin, mutta en muista sen nimeä.
Tukholmalainen ajeli autollaan Skånen maaseudulla
hämärän alkaessa langeta jo vihannille niityille,
kun hän huomasi, että talonpoika oli selvästi
harjoittamassa zoofiliaa lehmän kera. Parin
minuutin päästä hän näki toisen vastaavanlaisen
tapauksen. Uteliaana ja ennakkoluulottomana
maailmankansalaisena hän kiinnostui tapauksesta
ja päätti itsekin koittaa. Hän pysäköi autonsa ja
astui ulos niitylle. Pian hän löysikin lehmän ja
aloitti operaation. Vähän ajan kuluttua kuitenkin
hän kuuli takaansa naurua ja hän kääntyi
yllättyneenä ja nolostuneena katsomaan. Ne samat
talonpojat siinä hekottelivat.
- Mitä sinä oikein luulet tekeväsi? kysyi toinen
maaseudun asukki.
- Miten niin ... tukholmalainen nolostui. Itsekin
te lehmän... Minä näin ...
- Niin niin, toinen talonpoika tirskui, mutta etkö
näe, miten ruma tuo lehmä on?
Ruotsalainen oli keksinyt loistavan tavan välttyä

AIDS-tartunnalta, ja sitä hän esitteli ystävälleen.
- Se on hyvin helppoa. Nussin koiria!
- Kuinka alas sitä voikaan mennä ... ystävä
päivitteli.
- Minun ennätykseni on spanieli.
Ruotsalaispari oli vierailemassa huvipuistossa ja
he menivät lemmentunneliin. Minuuttien päästä
he könysivät läpimärkinä tunnelin toisesta päästä
esiin.
- Mitä tapahtui? henkilökunnan edustaja kysyi.
Upposiko vene?
- Mikä vene?
Staffan oli safarilla Afrikassa. Eräänä päivänä hän
eksyi viidakkoon ja tapasi gorillan, joka raiskasi
hänet. Hän palasi Ruotsiin, mutta tuli hyvin pian
erittäin masentuneeksi ja apaattiseksi. Sattumalta
hän tapasi ystävänsä, jolle päätti uskoutua ja niinpä
hän kertoikin, mitä viidakkojen kätkössä oli
tapahtunut.
- Älä välitä, kaveri lohdutti. Kukaan ei saa tietää
ikinä häpeästäsi. Minä en kerro, eikä gorillakaan.
- Ei ei, en minä tuota tarkoittanut, viidakonkävijä
korjasi. Kun hän ei soita, ei kirjoita, ei mitään...
Ruotsin jääkiekkojoukkueen uusi, hyvä taktiikka:
- Pitkä pystyyn ja perään.
Mikseivät ruotsalaislapset leiki hiekkalaatikolla?
- Kissat yrittävät peittää heidät hiekalla.
Ruotsalaismiehet kinastelivat:
- Syöksy sementtiin!
- Haista paska!
- Ime munaa!
- Mitä? Haluatko tehdä sovinnon?
Kymmenvuotiaan Johan-pojan koulussa oli
lääkärintarkastus, jonne kaikkien oli käsketty tuoda
virtsanäyte. Johan pissasi lasiseen näyteastiaan,
mutta aamulla hänen äitinsä rikkoi sen vahingossa.
Äiti ei halunnut huolestuttaa poikaansa, joten hän
itse virtsasi samanlaiseen astiaan, jonka antoi
Johanille. Viikon päästä rehtori pyysi Johanin
huoneeseensa, jossa poika tapasi tarkastuksen
tehneen lääkärin.
- Tämä on ihme, lääkäri aloitti. Älä nyt säikähdä,
mutta sinä olet raskaana.
Johan alkoi itkeä ja katsoi syyttävästi rehtoriin.
- Ja sinä sanoit, ettei mitään tapahtuisi.
Miksi kutsutaan
lammaslauma?
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- Parittajaksi.

SYNTAX ERROR

Kulkukauppias ajeli Ruotsin syrjäseuduilla ja
kaikkein kauimmaisesta lävestä löysi pienen
mökin, jonka pihassa olivat nainen, pieni lapsi ja
lammaslauma.
- Joku sentään vielä poikkeaa täällä, ihasteli
nainen. Jos vain muistan oikein, viimeisestä
vieraasta on ainakin kahdeksan vuotta.
- Onko tuo lapsi teidän? kysyi kauppias.
- Kyllä on. Hän on viisi vuotta.
- Vai ei ole kukaan käynyt, myhäili kauppias
itsekseen.
Hän kääntyi pojan puoleen.
- Mikä sinun nimesi on?
- Bääärtil.
- Työskentelen yövartijana, Bebbe ylpeili.
- Missä?
- En vaan tiedä. On liian pimeää.

Jopa mustui miehen muoto,
kävi kasvot kalvakaksi,
käsitteli kännykkäänsä,
apuvoimia aneli.
Saapui huolto huomenissa,
kannen alle kurkisteli.
Kotvasen konetta tutki,
sitten loihe lausumahan:

PC-MANAUS
Tuho tulkoon tietoverkkoon,
piru PC:nsä periköön!
Nouskoon käry skannereista
pauke kuulukoon koneista!
Valvoin hullu vuorokauden
tehdessäni tiedostoa,
joka otti ja katosi,
pyyhkiytyi kuin poutapilvi vaiko viirus sen tuhosi!?

Myy jo myllysi museoon,
kuljettele kierrätykseen
ikäkulu ihmehesi,
reporanka rakkineesi ei tule kalua tästä!
Kotvan kaivoin kupehetta,
kurkistelin kukkaroa,
laskeskelin lantttejani,
etsiskelin eurojani,

Nyt saa riittää rimpuiluni,
painun perkele salolle!
Lähden metsään kynän kanssa,
kynän ja paperin kanssa.
Käytän päätä, en päätettä,
sähköisen sekundan juurta,
megamakulan sydäntä...

Kirjoittamaan käyessäni,
ruvetessani runolle,
haikullepa hankkeissani,
tankan tuottoon tahtoessa
tilttasi tehopelini,
kompuutterini kärähti,
näytönohjainta närästi,
empi myös emolevyni.

enkä löytänyt mitänä.
Petollinen pentiumi,
vanha mikroni mitätön
teki tempun tietäjälle,
rumat runon rustaajalle.

Köpseli

Vaan on vielä vanha konsti:
onhan pännä ja paperi!

Mitähän eroa mahtaa olla optimistillä ja pessimistillä?
- Pessimiti sanoo, että kun ei perkele seiso!
- Optimisti sanoo, että kylläpä roikkuu komiasti!
Köpseli
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5. Mooseksen kirja kertoo elämän tosiasioita :D
21: Avioliittoa ja perhettä koskevia lakeja
18 Jos vanhemmilla on tottelematon ja uppiniskainen poika, joka kurituksesta huolimatta ei kuuntele
heitä, 19 heidän on otettava poika kiinni ja vietävä hänet kaupunkinsa portille 20 ja sanottava
kaupungin vanhimmille: 'Tämä meidän poikamme on tottelematon ja uppiniskainen. Hän ei kuuntele
meitä, vaan viettää kevytmielistä ja juopottelevaa elämää.' 21 Silloin kaupungin miesten on joukolla
kivitettävä poika hengiltä. Hävittäkää paha keskuudestanne. Kaikkien israelilaisten on saatava kuulla
tuomiosta, että he ottaisivat opikseen.
22: Sukupuolisuhteita koskevia lakeja
23 Jos mies makaa toiselle miehelle kihlatun koskemattoman tytön ja tämä tapahtuu kaupungissa, 24
molemmat on vietävä kaupungin portille ja kivitettävä kuoliaaksi, tyttö siksi, että hän ei huutanut
apua, ja mies siksi, että hän häpäisi toiselle vaimoksi luvatun tytön. Hävittäkää paha keskuudestanne.
13 Jos mies otettuaan itselleen vaimon ja maattuaan hänen kanssaan alkaa tuntea vaimoaan kohtaan
vastenmielisyyttä, 14 esittää häntä vastaan perättömiä syytöksiä ja parjaa häntä sanoen: 'Minä otin
tämän naisen vaimokseni, mutta kun makasin hänen kanssaan, huomasin, ettei hän ollut neitsyt', 15
tytön isän ja äidin on vietävä todiste tytön neitsyydestä portin luo kaupungin vanhimmille. 16 Tytön
isän tulee sanoa vanhimmille: 'Minä annoin tyttäreni tuolle miehelle vaimoksi, mutta mies alkoi vihata
häntä. 17 Hän on puhunut perättömiä ja väittää, ettei tyttö ollut neitsyt. Tässä on todistus tyttäreni
neitsyydestä.' Sitten vanhempien tulee levittää veren tahrima vaate kaupungin vanhimpien eteen, 18
ja näiden on ruoskittava mies 19 ja määrättävä hänelle sakkoa sata hopeasekeliä, jotka annetaan tytön
isälle, koska mies on mustannut koskemattoman israelilaisen tytön mainetta. Tyttö jääköön miehen
vaimoksi, eikä mies saa koko elinaikanaan hylätä häntä. 20 "Jos taas miehen esittämä väite pitää
paikkansa eikä voida
näyttää toteen, että tyttö oli koskematon, 21 vanhimpien tulee viedä tyttö isänsä talon ovelle ja
kaupungin miesten on kivitettävä hänet hengiltä; hän on harjoittanut haureutta ja tuottanut häpeää
isänsä talolle ja koko Israelille. Hävittäkää paha keskuudestanne.

Leuvvat viäriks!!

rappusilla kuatua ryllähti!

Suavolaisvitseja

Naesten mielestä naenti on kun lumisae. Etpä
tiijä montako senttiä tulloo ja kaavanko
Minkä tähen munamankelj on naesta kestää.
mukavempi?
- Vaekka kuinka polokis se ee tule raskaaks Minkälaenen asento on 71? Samanlaenen
kun kuusysi, mutta on vuan kaks sormee
kun vastamäessä!
persiissä!
Arvi mänj raviloessa takarivviin eekä nähnä
Pillupa onnii mualiman paras mualivahti!
hevon vittua.
Torjuu kaks palloo yhtäaekoo ja rutistaa
-Tulj eturivviin ja näk vitun hyvin.
keskushyökkeejätä niin että siltä piäsöö
Vittu kun mänj virma nurin sano huora kun oksennus.
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23: Herran kansaan kuulumattomat ja Sotaleirin puhtaus
2 Ketään, jonka kivekset on murskattu tai jonka elin on leikattu, ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi.
3 Ketään, joka on syntynyt kielletystä suhteesta, ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Ketään hänen
jälkeläisistäänkään, edes kymmenennestä sukupolvesta, ei saa lukea Herran kansan joukkoon.
10 Kun lähdette sotaan vihollisianne vastaan ja asetutte leiriin, karttakaa kaikkea epäpuhtautta. 11 Jos
joku teistä on yöllisen siemenvuodon takia epäpuhdas, hänen on mentävä leirin ulkopuolelle ja pysyttävä
siellä. 12 Illansuussa hänen on peseydyttävä, ja vasta auringonlaskun aikaan hän saa palata leiriin.
24: Avioliittolakeja
5 Jos mies on vastikään mennyt naimisiin, hänen ei tarvitse lähteä sotaan eikä häntä saa kutsua
muuhunkaan palvelukseen. Hän saa vuoden ajan olla vapaa ja pysyä kotona vaimonsa ilona.
25: Lankousavioliitto
5 Jos samalla perintötilalla asuvista veljeksistä toinen kuolee eikä hänellä ole poikaa, hänen leskensä ei
saa mennä vaimoksi kenellekään sukuun kuulumattomalle. Hänen lankonsa tulee yhtyä häneen, ottaa
hänet vaimokseen ja näin täyttää velvollisuutensa hänen lankonaan. 6 Naisen synnyttämä esikoinen
katsottakoon ensimmäisen miehen pojaksi, jotta hänen nimensä ei häviäisi Israelista. 7 Mutta jos joku
ei halua ottaa veljensä leskeä vaimokseen, lesken on mentävä kaupungin portille vanhimpien luo ja
sanottava: 'Lankoni kieltäytyy säilyttämästä veljensä nimeä Israelissa eikä halua solmia avioliittoa
minun kanssani.' 8 Kaupungin vanhimpien on silloin kutsuttava mies puheilleen. Jos hän pysyy
päätöksessään ja sanoo, ettei halua veljensä leskeä vaimokseen, 9 lesken on vanhimpien läsnä ollessa
astuttava hänen eteensä, riisuttava sandaali hänen jalastaan, syljettävä häntä kasvoihin ja sanottava:
'Näin tehdään sille, joka ei turvaa veljensä suvun jatkumista.' 10 Siitä lähtien miehen perhettä
nimitettäköön 'paljasjalan
suvuksi'.
11 "Jos kaksi miestä tappelee keskenään ja alakynnessä olevan vaimo yrittää auttaa miestään tarttumalla
tämän vastustajaa sukupuolielimistä, 12 naista ei saa sääliä, vaan hänen kätensä on lyötävä ranteesta
poikki."
by Päivi K

Mistee tuntoo tolokun miehen nutistirannalla?
3 anatoomista ihmettä.
1. Perse purroo paskan poekki iliman hampaeta. - Sepä kantaa kaks mukija kahvia ja neljä
reekämunkkija.
2. Vittu pittää vetesä vaekka on suu alaspäen.
3. Mulukko seesoo iliman jalakoja..
Mittee ruohtalaenen homo pelekee eniten?
Irma valittelj Einolle rintoesa pienuutta ja Eino - Että elämää alakaa luisua päen vittua.
käski hierasta paskapaperilla.
Mittee sano savolaenen immeissyöjä kun
"Minkä tähen", kysy Irma.
"En tiijä", mutta persiisees on aenakii tehonna ruotsalaesta ukkoo järsi?
hyvästi!
- Kovvoo hommoo!
Kun mies huastaa hävittömiä naeselle on se Minkä tähen plonti
seksuvaalista häerintöö. Jos tuas naenen pensapumppuun?
huasteloo miehelle hävittömiä, on se 9.95/
min+ppm.
Vitsit lähetti (jopa yllättäen) Köpseli.

37

juuttu

vitustasa

Terminaali 3/00

Seuraavat henkilöt olivat joutuneet, ties miten, kauniille autiolle paratiisisaarelle
keskelle turkoosinsinistä valtamerta:
* kaksi italialaista miestä ja yksi nainen
* kaksi ranskalaista miestä ja yksi nainen
* kaksi saksalaista miestä ja yksi nainen
* kaksi kreikkalaista miestä ja yksi nainen
* kaksi englantilaista miestä ja yksi nainen
* kaksi bulgarialaista miestä ja yksi nainen
* kaksi japanilaista miestä ja yksi nainen
* kaksi kiinalaista miestä ja yksi nainen
* kaksi irlantilaista miestä ja yksi nainen
* kaksi suomalaista miestä ja yksi nainen

Köpseli
extran
viimeinen
juttu

Kuukauden kuluttua näillä äärettömän upeilla saarilla olikin ehtinyt tapahtua seuraavaa:
* italialainen oli tappanut toisen italialaisen miehen italiattaren takia
* ranskalaiset elivät onnellisesti kolmisin (menage-à-trois)
* saksalaiset miehet kävivät säntillisesti vuoroviikoin saksattaren luona
* kreikkalaiset miehet viettivät yöt yhdessä ja kreikatar siivosi ja kokkasi heille
* englantilaiset miehet odottivat edelleen, että joku esittelisi heidät englantilaiselle ladylle
* bulgarialaiset miehet katselivat pitkään turkoosia valtamerta ja sitten pitkään bulgariatarta
- ja pakenivat saarelta uiden
* japanilaiset lähettivät telefaxin Tokioon ja odottavat edelleen ohjeita
* kiinalaiset miehet perustivat apteekki-ravintola-pesula-sekatavarakaupan ja kiinatar on
saatettu siunattuun tilaan, jotta yritys saisi lisää työntekijöitä
* irlantilaiset miehet ovat jakaneet saaren pohjoiseen ja etelään ja ovat perustaneet
tislaamon. He eivät muista selkeästi, ovatko he harrastaneet seksiä, sillä muutaman
kookosviskilitran jälkeen kaikki on ollut sumun peitossa. Mutta yhdestä asiasta he ovat
varmoja; ainakaan englantilaisilla ei ole ollut kivaa
* suomalaiset ovat itsemurhan partaalla, sillä suomalainen nainen jankuttaa vartalostaan,
vakuuttaa pystyvänsä tekemään aivan samat asiat kuin miehet, puhisee kotitöiden paljoutta
ja muuttaa lopulta kreikkalaisten asuntoon
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Seuraava Terminaalin numero on legendaarinen

Fuksikuvasto

Muina juttuina mm.

Köpselin vitsejä
ASS:n juhannusreissun
kuvareportaasi
Deadline jutuille 13.10.

Tätä kannattaa odottaa. ASS:n juhannusreissu oli jotakin elämää suurempaa...
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