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Päätoimittaja avautuu
Oulussa 4. marraskuuta 2001
Syksyn ensimmäinen Terminaali on nyt viimeinkin saatu ilmoille, kun syksy alkaa olla jo
lopuillaan.Osittain tämä johtuu tarkoitushakuisesta strategisesta ajoituksesta, osittain päätoimittajan lais^H^H^H^H kiireisyydestä. Lehteen on saatu kiltalaisten omia juttuja kiitettävästi.
Lehdessä on mukana muun muassa jutut Vaasan InnoIT-messuilta, fuksisuunnistuksesta,
fuksisaunasta ja viime wapusta. Unohtaa ei sovi myöskään ylioppilaskunnan edustajistovaaleja,
joista löytyy asiaa keskiaukeamalta. (Toivottavasti tämä lehti nyt ylipäänsä tulee painosta
ennen vaaleja...)
Hyvää loppusyksyä toivottaen,
Antti Palsola
Oulun Tietoteekkarit ry:n propagandaministeri
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PJ:n palsta

Syysmyrskyjen keskeltä
Vähitellen lehtien pudotessa puista ja tuulen puhaltaessa kylmää tihkusadetta kasvoille alkaa mielessä välähdellä aavistus talvesta ja toivomus lumesta. Kylmä, pimeä ja sateinen syksy ei
allekirjoittanutta oikein miellytä. Saisi se lumi tulla jo, tulisi ainakin valoisampaa!
Syksy on kuitenkin pyörähtänyt vauhdilla käyntiin, fuksit saapuivat, kuten joka vuosi, ja monia
perinteisiä tapahtumia on ehditty järjestää. Fuksisauna, joka tänä vuonna järjestettiin heti fuksien
saavuttua, saavutti suuren suosion — Teekkaritalo alkaa vähitellen käydä meidänkin
saapumiserillemme liian pieneksi.
Tämän vuoden fukseista on myös ollut havaittavissa kaikenlainen muu aktiivisuus. Miellyttävää
kyllä, kiltahuoneella on näkynyt paljon uusia naamoja, jotka ovat olleet killan toiminnasta kiinnostuneita. Tulevaisuus toimijoiden suhteen on siis jälleen turvattu.
Kiltaa suurempien järjestöjen toiminta koskee myös meitä. Tänä syksynä on taas se "joka toinen
vuosi", jolloin järjestetään ylioppilaskunnan edustajistovaalit. Killasta on edustajistoon ehdolla
useita teekkareita ja fukseja, joten kaikki kiltalaiset vain äänestämään mieluisinta ehdokasta! Varsinainen äänestyspäivä on 7.11., mutta ennakkoon voi äänestää jo 30. ja 31.10.
Syksyn tapahtumista "jo perinteiset" vakisaunat jatkuvat, samoin eri tentteihin on järjestetty
paniikkilaskuiltoja. Nämä tilaisuudet ovat vähitellen vakiinnuttamassa asemaansa, tosin varsinkin
saunailloissa tuntuu näkyvän aina samat naamat. Varsinkin fuksit toivotan tervetulleeksi saunailtoihin!
Jos ei tiedä missä se Koneen sauna on, kannattaa tulla kiltahuoneelta kysymään. Vakisaunat ovat yleensä olleet mukavia tapahtumia, joissa saadaan kaikenlaisia toteutuskelpoisia ja kelvottomia ideoita, sekä tietenkin tavataan kavereita sekä —
luonnollisesti — saunotaan.
Syksy saattaa olla se masentavin aika vuodesta; tuntuu
kuin ei löytäisi mistään sitä tarvittavaa energiaa opiskeluun.
Vaikka opiskelu on tärkeää, ei kuitenkaan kannata polttaa
itseään sen suhteen loppuun. Sopivassa suhteessa bileissä
käyminen piristää kummasti ja taas jaksaa jatkaa. Mukavaa
syksyn jatkoa ja talven odotusta kaikille
kiltalaisille!
Hanna
äiti

Kolmoxxivun tyttö
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Joko tunnet Engin?
Engi aloitti toimintansa marraskuussa 2000 PKC Groupin yhtiöittäessä
sulautettujen järjestelmien tuotekehityspalvelunsa ja ohjelmistoliiketoimintansa. Tekijämme tuntevat langattoman tietoliikenneympäristön ja
elektroniikkateollisuuden tekniikat, mahdollisuudet — ja mikä tärkeintä,
myös tulevaisuuden näkymät ja visiot.
Engin toimintatapa
Engin toiminnan lähtökohtana on asiakas ja hänen tavoitteensa. Emme kehitä omia tuotteitamme, mutta sitäkin sitoutuneemmin työskentelemme asiakkaidemme ongelmien parissa. Parhaimmillamme olemme osana asiakkaan tuotekehitysprosessia — luotettavana ja
sitoutuneena partnerina. Suunnittelemme itsenäisesti toimien valmiita osakokonaisuuksia
tai olemme osa asiakkaan projektiorganisaatiota. Asiakkaamme toimivat tietoliikenne- ja
elektroniikkateollisuudessa, jossa he ovat jo saavuttaneet merkittävän aseman liiketoiminta-alueensa kansainvälisillä pelikentillä. Sulautettujen järjestelmien alueella erityisesti
tietoliikennejärjestelmien sekä niiden tuotekehityksessä tarvittavien testausjärjestelmien
hallinta on vahvaa osaamistamme.

Toimipaikat
Engiläisiin voi Suomessa törmätä kolmella opiskelijaystävällisellä ja vireällä paikkakunnalla; Oulussa, Raahessa ja Jyväskylässä. Engin päätoimipiste sijaitsee Oulussa PKC
Groupin tuotekehityksen kanssa samoissa tiloissa. Siellä suunnittelijamme jakautuvat
kahteen tiimiin: toinen tiimeistä suunnittelee tietoliikennejärjestelmiä, kun taas toinen kehittää järjestelmien tuotekehityksessä tarvittavia testausjärjestelmiä. Jyväskylä on Engin
uusin aluevaltaus — toimintaa Jyväskylän teknologiakeskuksessa on ollut toukokuusta
2001 saakka. Raahe oli Engin edeltäjän, TH-Elektroniikan kotipaikka ja on siksi luonnollista, että Engin toiminta alkoi myös Raahessa heti yhtiön perustamisen jälkeen. Toimistomme sijaitsee Raahen Softpoliksessa.
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Työntekijänä Engissä

Engissä työskentelee tällä hetkellä 20 ohjelmistokehitystyön ammattilaista — kaksi naista
ja 18 miestä. Yhteistä työntekijöillemme on engiläinen tapa toimia. Tekijämme tunnetaan
innovatiivisuudestaan ja terävyydestään, sekä tarkkuudestaan ja sinnikkyydestään viedä projektit onnistuneesti päätökseen. Mielestämme osaavan henkilöstön tulee päästä
nauttimaan työnsä tuloksista muutenkin kuin juhlapuheissa. Järjestämme kolme kertaa
vuodessa jonkin yhteisen tapahtuman, tuemme monin tavoin työntekijöidensä urheiluharrastuksia sekä tarjoamme lippuja erilaisiin tapahtumiin. Myös opiskelun ja työnteon
yhdistäminen on mahdollista.

Avasimme uuden www-palvelumme 15.10.2001 — jos haluat kuulla tuoreiden
tulokkaidemme tai kokeneiden konkareidemme ajatuksia siitä, millaista työnteko Engissä
on, klikkaa sisään osoitteeseen www.engi.fi! Vastaamme kysymyksiisi mielellämme myös
PESTI -päivillä 16.—17.1.2002.
Minna Isotalus
Project Assistant
Engi Oy
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Teekkarit ja VTT Elektroniikka
Menestyksen ytimessä
Linnanmaan kaduilla tepastelee tuon tuostakin kansainvälisiä toimittajia ja päättäjiä. He
yrittävät selvittää, mikä on Oulun teknologiamenestyksen salaisuus. Tässä on yksi vastaus.
VTT Elektroniikka on tärkeä yhteistyökumppani monille it-alan yrityksille. Lisäksi VTT
Elektroniikka ja Oulun Tietoteekkarit tekevät yhteistyötä tänäkin vuonna. VTT keskittyy
tutkimukseen ja tuotekehitykseen, joten VTT:llä työskentelevillä on hyvät mahdollisuudet ja aikaa kehitellä innovatiivisia ratkaisuja. Tutkimuksen tuloksia tuotteistetaan yhdessä yritysten kanssa. Menestyksen salaisuus on siis kaikkien saumattomassa yhteistyössä.

Harjoittelijasta tutkijaksi
Teekkarit ja heistä myöhemmin valmistuvat diplomi-insinöörit ovat tärkeä voimavara VTT:n
tutkimustyössä sekä kontakteissa VTT:n ja yritysten välillä. Tästä syystä haluan edelleen
kannustaa ja tukea tietoteekkareita mukaan tutkimaan ja kehittämään teknologiaa, joka
nostaa jalustalle huippuluokan tuotteita ja monipuolisia palveluja.
Vuosittain VTT Elektroniikassa on noin 50 tutkimusharjoittelijaa. Useat heistä ovat
opintojen aikana VTT:llä töissä osa-aikaisesti ja tekevät opinnäytetyönsä mielenkiintoisissa tutkimusprojekteissa. Mahdollisesti jo ensimmäisestä kesäharjoittelustasi alkaen
yhteistyömme jatkuu aina väitöskirjaasi ja tutkijan uraasi myöten.
Tutkimuslaitoksen normaalia toimintaa on tukea työntekijän kehittymistä ja tuottaa siten lisää asiantuntemusta tieteen ja teollisuuden hyväksi. Puolueettomassa asiantuntijaorganisaatiossa karttuu vankkaa näkemystä, sillä projektityötä tehdään laaja-alaisesti
optoelektroniikan, sulautettujen ohjelmistojen, tietoliikennejärjestelmien ja älykkäiden
järjestelmien alueilla.

05.11.2001

7
Teekkareiden arjessa ja juhlassa

VTT Elektroniikka pitää mielellään teekkarit ajanhermolla tutkimusrintaman kuulumisista,
jotta legendaa Linnanmaasta kerrotaan vielä tulevillekin sukupolville. Tänä syksynä olemme
mukana mm. Sähköpäivillä 9.11. Yhteistyötä ylläpidetään myös epävirallisimmissa tilanteissa, kuten Wapun alla järjestettävissä varjofuksi-infoissa sekä saunailloissa, joista
viimeisin järjestettiin OTiTin naisille.
Eikä yhteistyön tarvitse jäädä tähän. Olemme kiinnostuneita siitä, mitä Teillä, arvon
teekkarit, on sanottavaa.
Tarja Luukko
markkinointipäällikkö
VTT Elektroniikka

Eräs VTT Elektroniikan mielenkiintoisista tutkimuskohteista ovat vuorovaikutteiset älykkäät
laitteet ja palvelut.
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Rapport om Stockholmadväntyr
2k+1
Sattuipa vissiin kesäkuussa jälleen kerran humalaista toimintaa. Kaikki alkoi
rekkabaarin kahvulta. Siinäpä oli monta ihmistä
nauttimassa juomia. Tässä
vaiheessa Ristolle esiteltiin
uusi juomasekoitus: jallukola.
Illan istuminen eteni normaalisti. Mr. Hentilä päätti
käydä olutlistan läpi, kuitenkaan loppuun asti ei
päässyt hän. Jossakin vaiheessa jollekin tuli kuningasajatus että nyt pittää mennä Tukholmaan. Ja eikai siinä muuta
kun lippuja varailemaan. Rekkapaarin valomerkin ja finskin neekerivuoron välillä tapahtui
jotakin, mutta muistikuvat eivät ole aivan selkeitä. Käytiin vissiin Talollakin ja jotakin.
Niin, sitä about kuuden maissa aamulla oltiin Oulunsalon kentällä ja mukana loppujen
lopuksi oli Guderian, Risto, Late sekä J. Siukonen
(omaa sukua tanpereen titeläinen). Sitä mentiin sitten Helsingin kautta Tukholmaan.
Tukholmassa piti sitten olla pari päivää, koskapa
siten saimme halvat meno-paluu-lippalapat. Jaa-a,
no eikai me sitten oikeastaan tehty paikan päällä
mitään ihmeellistä. Asuttiin hotellissa ja juopoteltiin
ja vähän kierreltiin paikkoja. Liikuttiin dösällä ja bussilla ja taksilla ja paatilla ja hissillä ja tunnelbaanalla
ja liukuportailla ja sillä viisiin.
Takasin tultuamme menimme sinne mistä
lähdettiinkin, elikäs Rekkabaariin. Ja voisi todeta,
että lauantain ja keskiviikon välinen yö voi olla
pitkähkö.
Late

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

040 569 8112
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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Viikon 37 dramaattiset
tapahtumat minuutti minuutilta

09.30 Inttijuttuja.
10.15 Yhteys kiltahuoneelle saatu, "langan"
päässä Sammuli.
10.22 Yritys saada ämyriämpäri mikin kautta
soimaan epäonnistuu surkeasti. Mä oon aina
uskonut tekniikan mahdollisuuksiin...
10.25 Waasassa paistaa auvonki. Exerteme
Drunsonit haaveilevat painattavansa paidan
tekstillä "En ole koskaan ollut selvinpäin Vaasassa".
10.28 Päivystävä juoppo ei vastaa puhelimeen.
10.30 KMP-01:ltä tuttu täti rengastaa porukan.
10.32 Kaupungintalon pihalla ei ole mitään
kiinnostavaa.
11.11 Saamme vihdoinkin safkaa. Ilmeisesti söimme liikaa viime reissullamme
ABB:lle sillä tällä kertaa on pöytiin tarjoilu ja ruoan tasokin on valovuosien
päässä viime keväisestä. Kaiken muun
lisäksi Mia ei ole enää töissä täällä. Saat
miehen kyyneliin...
12.07 Kalvosulkeisiin järjesty.
12.08 Häviän ristinollassa.
12.11 Oikeus on voittanut taas.
12.13 Risu voittaa viekkaudella ja
vääryydellä 2—1. Hyvähän se on itse
Kuva: Antti Palsola

Kuva: Antti Palsola

05.00 Herätys mallia 3210. Voiko ihanammin
päivän enää alkaa.
05.55 Jälleen kerran excubussissa, tällä kertaa
määränpäänä Waasa.
06.00 Lähdön hetki on kallis. Linjuriauto ei
inahdakaan.
06.13 Herra Siipimutteri suvaitsee vihdoin saapua ja pääsemme matkaan.
06.18 Ishkä hakee kitaransa Puokkarilta.
06.41 Kirjoittaja alkaa lukea Finn Westiä
numero 6 vuodelta
1986.
06.44 Ensimmäinen
ruumis.
08.50 Ensimmäinen
pysähdys Kokkolan
kupeessa huoltoasemalla. Toisessa
dösässä olevan yhden
ihmisen (paho) ja kolmen sikkiläisen seuraksi siirtyy muutama
sikkiläinen lisää.
09.07 Sataa, sataa ropisee, pilipalipom.

Kuva: Hanna Hulkko

Torstai 13.9.
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piirtämällään epämääräisellä ruudukolla voittaa.
12.14 Wild Finn suree karannutta eukkoaan.
12.36 Juho Kaaponpoika Helapää kaataa karhun kauhavalaisellaan.
12.37 Siksterit leikkivät kylteriä ja alkavat
sukupuoliyhteyteen pilkun kanssa.
12.47 Lisää välimerkkisodomiaa à la SIK.
13.09 Kalvosouvi loppuu. Ihmeellistä miten
aika kulkee kuin American Airlinesin siivillä, kun
on hauskaa.
13.20 Esittelykierrokset alkavat. Seitsemän ihmistä (ei siis kaksi, kuten ankaraan syöksykierteeseen joutunut vessapaperijulkaisu Sinssi
väittää) jää kuin eno kalliolle ja putoaa kuin nalli
veneestä.
13.30 Urhea seitsikko löytää linjabiilin. Matkalla he kuulevat OTiTin Göbbelsin kutsu-

huudon, mutteivat epäonnekseen pysty paikallistamaan äänen lähdettä.
13.41 Järkytyksestä toivuttuaan aloittavat
koiran peluun.
14.09 Koira haukkuu.
14.55 Tumppu ei ole ristinollassa mikään voitosta pelaaja.
15.15 Aikaaulu kusee, kun joitakin näköjään
kiinnostaa ABB ihan oikeasti.
15.22 Vihdoinkin pääsemme matkaan.
15.35 Vapaata sulautumista katukuvaan.
16.38 KV-toimintaa eli haalarimerkkien vaihtelua.
17.00 Torilla ihme pöhinää. Lupaavalta näyttänyt strippausrasti paljastuukin exhibitionistiseksi joukkueeksi, joka suorittaa jokaisen tehtävän alasti.
18.23 Wexi kiertää torin kengät jalassa.
19.20 Majapaikka. Purettuamme sählykentän
asetumme taloksi.
n. 20.20 Välikuolema.
21.00 Melkein osunut ABB:n pallo herättää
väsähtäneen matkamiehen maan.
21.35 Nonstoppina kulkevaa linjuria on odotettu puolisen tuntia. Kalle etsii persettä ja
nuolee ulko-oven lasia.
22.01 Pienen harhailun jälkeen tuttu luola, Papin Nenä, löytyy.

Kuva: Hanna Hulkko

Kuva: Antti Palsola

jatkuu seuraavalla sivulla

Kiltamme sosiaali- ja terveysministeri on huolehtinut myös omasta henkilökohtaisesta sosiaalipolitiikastaan kiitettävällä tavalla. Vasemmanpuoleinen kuva on kotimaanpitkältä Tampereelta,
oikeanpuoleinen Vaasan exculta.
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jatkoa edelliseltä aukeamalta

22.10 Paikallinen Hector alkaa soittaa kitaraa
ja laulattaa baarin väkeä.
23.27 Fontanassa (Vaasan Hottari).

Perjantai 14.9.
00.00 DJ lauletaan suohon.
00.04 Torin rastikoulutuksen tulokset julkistetaan. Ketään ei kiinnosta.
00.08 Joku c-luokan coverbändi alkaa
mekkaloida.

01.00—03.30 Kaupungilla ei tapahdu mitään
kertomisen arvoista, kysykää vaikka kiltahuoneen seiniltä.
04.00—09.00 Nuku, nuku nurmilintu.
09.42 Vaasalaiset liputtavat Osaman kunniaksi.
09.46 Wärtsilällä. Viisi ihmistä jää hauskan
sedän seuraksi.
12.47 Katkeroituneet kiertolaiset palaavat.
Puheissa ollut soitto ruokalan vuoron koittaessa "unohtui".
12.58 Matkan täyttymys: InnoIT-messut (=
kuutiojuuri Pestipäivistä).
13.28 Satunnainen matkailija löytää paikallisen Unirestan. Kaurapuuro maidolla, leivällä ja
merinäköalalla, kuusi markkaa.
13.58 Radiosta tulee Rytmimuna.
14.00 Kokka kohti Oulua.
16.38 Kuski osoittautuu pelimieheksi heittämällä kolme kierrosta liikenneympyrässä jossakin päin lakeutta.
16.39 Omstart seuraavassa ympyrässä.
18.34 Se on loppu nyt.
Miihkali

Tosikoodaajat
Real programmers use chmod +x /dev/
random and cross their fingers.

vi

Kuva: Hanna Hulkko

vi is like masturbation. It's not as good as
the alternative, but it's always there.
Mike Schiraldi @ /. 27.09.2001
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Decathlon — säännöt ja
kisaraportti
Lajin historia on allekirjoittaneelle hieman hämärän peitossa, mutta ilmeisesti sen on kehittänyt jokin kovin legendaarinen tietoteekkari, joskus kauan
kauan sitten, jossain galaksissa kaukana täältä.
Kuten kaikki juomapelit, tämäkin päätyy ennemmin tai myöhemmin osan tai kaikkien osanottajien keskeyttämiseen. Kokeilkaa harkiten,
hyvässä seurassa, ja omalla vastuulla.

Säännöt
Decathlon eli tuttavallisemmin 10-ottelu on rento
urheiluaiheinen peli, jossa viihtyvät A-juomista
pitävät raavaat miehet.

1. Juoksu
Tunnetaan myös nimellä Kruuna vai Klaava. 2
markan kolikkoa, heitetään vuorotellen myötäpäivään kiertäen. Kolikon puolet ratkaisevat
seuraavasti:
— Kruuna ja klaava: vuoro siirtyy seuraavalle
— 2 x kruuna: Juo, heitä uudestaan
— 2 x klaava: Käske jotain muuta pelaajaa
juomaan, heitä uudestaan
Vuoro siirtyy aina seuraavalle jos sama henkilö heittää 2:sti peräkkäin
Kierrosten lukumäärä: Pelataan niin kauan
kunnes on juotu yhteensä 2 annosta x pelaajien
lkm. Esim. 6 pelaajaa -> 12 juoma-annosta.
Annoksen koko: 2dl lasi IVA-olutta.

2. 110m aidat
Tunnetaan myös nimellä Kello. Jokaisen pelaajan eteen jaetaan 3 pulloa IVA-olutta. Juodaan
Hotshot-lasillinen IVA-olutta 5:n minuutin ajan,
15 sekunnin välein. Jokainen juomatta jätetty
lasi tuottaa 1 sakko-pullon IVA-olutta.

Oksentamisesta sakkoa tulee 2 olutta sekä 1 sakko-pullo jokaista juomatta jätettyä lasillista kohden. Jos jollakin pelaajalla on pelin aikana kulunut vähemmän kuin kolme täyttä pullollista IVAolutta, langetetaan hänelle sakkopullo jokaista
juomatta jätettyä alkavaa puolta pulloa kohden.
Pelaaja ei saa juoda juomiksi tarkoitettuja juomia muuten kuin kellon näin näyttäessä ja aina
lasista. Näin varmistetaan että pelaajien lasit eivät ole liian tyhjiä.
Kierrosten lukumäärä: 5 minuuttia (yhteensä
20 Hotshot-lasillista pelaajaa kohden).
Annoksen koko: Hotshot-lasi (5cl) IVA-olutta.

3. Pituushyppy
Tunnetaan myös nimellä Kill the Keg! Pelinpitäjän huutaessa "Kill the Keg!", juodaan lasi
tyhjäksi.
Kierrosten lukumäärä: 1
Annoksen koko: 2dl lasi IVA-olutta.
jatkuu seuraavalla sivulla
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jatkoa edelliseltä sivulta

4. Keihäs
Tunnetaan nimellä Intiaanipokeri. Jokaiselle
pelaajalle jaetaan 1 kortti kuvapuoli alaspäin.
Jakajan sanoessa "Kortit ylös!", nostetaan oma
kortti otsalle siten ettei sitä itse näe. Jakajan
huutaessa "Äänet nyt!", pelaajat nostavat peukalon pystyyn jos haluaa pelata isoa tai laittaa
peukalon alas halutessaan pelata pientä. Jos pelataan isoa, se, kenellä on isoin kortti, juo. Jos
useammalla pelaajalla on sama kortti, nämä pelaavat keskenään ratkaisten juojan edellisen äänestyksen perusteella. Jos äänestys menee tasan, pelataan uusi kierros. Ässä on pienin (1),
Kuningas suurin (13).
Kierrosten lukumäärä: Pelataan niin kauan
kunnes on juotu yhteensä 2 annosta x pelaajien
lkm.
Annoksen koko: 2dl lasi IVA-olutta.

5. 3km aidat
Tunnetaan nimellä Black Jack. Jokaiselle pelaajalle jaetaan eteen 2 korttia kuvapuoli ylöspäin.
Jos pelaajalle tulee heti 21 (Black Jack), hän
määrää jonkun muun pelaajan juomaan yhden

annoksen IVA-olutta. Pelaajien tulee ottaa vuorotellen lisää kortteja kunnes korttien yhteenlaskettu summa on vähintään 18. Jos pelaajan
kortit menevät yli 21:n, joutuu hän juomaan
yhden annoksen IVA-olutta. Pelaajan korttien
summan ollessa välillä 18-21, hänen ei tarvitse
juoda. Ässä on pelaajan valinnan mukaan 1 tai
11, kaikki kuvakortit aina 10.
Kierrosten lukumäärä: Pelataan niin kauan
kunnes on juotu yhteensä 2 annosta x pelaajien
lkm.
Annoksen koko: 2dl lasi IVA-olutta.

6. Kuula
Tunnetaan myös nimellä Intialainen rutka. Pelinpitäjä kirjoittaa ennen kierrosta paperille sattuman varaisen numeron kahden ja kolmen miljoonan väliltä. Pelaajat arvaavat numeron väliltä 110. Pelinpitäjä lukee ääneen kierrosta ennen kirjoittamansa numeron. Jos pelaajan arvaama numero eroaa pelinjohtajan kirjoittamasta numerosta vähintään miljoonalla, häviää pelaaja rutkasti ja juo yhden annoksen IVA-olutta.
Kierrosten lukumäärä: 2
Annoksen koko: 2dl lasi IVA-olutta

7. Seiväs
Tunnetaan nimellä Kurkohuikka. Korttipakasta
jaetaan pelaajille kuvapuoli ylöspäin yksi kortti
kerrallaan. Kortin ollessa kuvakortti, toimitaan
seuraavasti:
— Ässä: pelaaja käskee jollekin pelaajalle 3
korttia
— Kuningas: pelaaja käskee jonkun pelaajan juomaan 2 lasillista olutta
— Kuningatar: pelaaja käskee jonkun pelaajan juomaan lasillisen olutta
— Jätkä: pelaaja juo itse lasillisen olutta
Pelaaja ei voi määrätä itselleen kortteja tai
määrätä itseään juomaan.
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Kierrosten lukumäärä: Pelataan niin kauan
kunnes on juotu yhteensä 2 annosta x pelaajien
lkm.
Annoksen koko: 2dl lasi IVA-olutta.

8. 3km esteet
Tunnetaan nimellä Pika-Norsk Kimble. Pelaajat
heittävät 6-sivuisella nopalla kukin vuorollaan
yhden numeron. Pelaaja juo silmäluvun osoittaman määrän juoma-annoksia.
Kierrosten lukumäärä: 1.
Annoksen koko: 2dl lasi IVA-olutta x nopan
silmäluku.

9. Kiekko
Tunnetaan nimellä Kiertopalkinto. Pelinpitäjä
käskee jotain pelaajaa juomaan yhden annoksen
IVA-olutta. Tämä pelaaja puolestaan käskee jotain toista juomaan yhden annoksen. Pelaaja ei
saa käskeä häntä juottanutta pelaajaa eikä itseään juomaan. Jatketaan kunnes tarpeellinen
kierrosmäärä on tullut täyteen.
Kierrosten lukumäärä: Pelataan kunnes on juotu yhteensä 2 annosta x pelaajien lkm.
Annoksen koko: 2dl lasi IVA-olutta.

10. 10000m
Tunnetaan nimellä Red & Black. Pelaajat yrittävät arvata vuorotellen onko pakasta vedetty
kortti punainen vai musta. Jos kortin arvaa oikein, vuoro siirtyy seuraavalle, muuten joutuu
juomaan.
Kierrosten lukumäärä: Pelataan niin kauan
kunnes on juotu yhteensä 2 annosta x pelaajien
lkm.
Annoksen koko: 2dl lasi IVA-olutta.
Pelille valitaan pelinjohtaja ja kaksi varapelinjohtajaa. Pelinjohtaja päättää täysin pelin kulusta ja tulkitsee näitä sääntöjä. Pelinjohtaja pi-

tää kirjaa pelin etenemisestä tai määrää halutessaan jonkun pelaajan sihteerikseen. Varsinaisen
pelinjohtajan tultua kykenemättömäksi johtamaan peliä, astuu varapelinjohtaja pelin johtoon.
Sakkorangaistukset (aina n pulloa IVA-olutta) avataan ja laitetaan kyseisen pelaajan eteen
pöydälle lämpenemään. Sakko-juomat tulee juoda pelin kuluessa ennen pelin päättymistä.
Läikyttämisestä ja vastustajien vatsaan
koskemisesta häiritsevästi tulee sakkoa 1 pullo
IVA-olutta. Oksentamisesta pelin aikana langetetaan 2 pulloa IVA-olutta sakkoa. Mussuttamisesta tai idioottimaisista kysymyksistä pelin aikana pelinjohtaja langettaa yhden sakkopullon rangaistukseksi tai toistuvasta mussuttamisesta poistattaa pelialueelta.
Pelin aikana saa nauttia muitakin kuin peliin
liittyviä virvokkeita vapaaseen tahtiin. Lajien
välillä pidetään pelinpitäjän sopivaksi katsoma
aika taukoa, kuitenkin maksimissaan 5 minuuttia. Pelin aikana on sallittua käydä pelin
häiriytymättä ns. luonnollisilla tarpeillaan. Luonnollisiksi tarpeiksi ei lasketa nesteiden tai muiden aineiden poistamista kehosta suun kautta
jota myös kansanomaisemmin oksentamiseksi
kutsutaan.
Pelivarusteiksi riittävät pelikortit, 2 kolikkoa,
Hotshot-laseja, 2dl vetoisia laseja, kynä, paperia ja riittävä määrä olutta. Olutta pelin aikana
jatkuu sivulla 19
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Tupsujen tietoteekka

252. Pekka Aho

253. Timo Ahonen

254. Jussi Ala-Kurikka

255. Teemu Haapala

256. Markku Hentilä

257. Jussi Huotari

258. Mikko Häkkinen

259. Jouni Knuutinen

260. Lasse Kouva
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ariehdokkaat edariin

261. Valtteri Lohilahti

262. Antti Maununiemi

264. Antti Palsola

265. Oula Pulju

263. Jukka Ohtonen

266. Hanna-Laura Rissanen

Teekkarit
edariin!
Lisää tietoa
seuraavalla
sivulla
267. Miikka Saukko

268. Veikko Skurnik
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Teekkarit!
Oulun yliopiston ylioppilaskunta toimii yli 11 000 jäsenensä yhdyssiteenä
ja edunajajana. Jäsenyys on lakisääteinen, l. esimerkiksi jokavuotinen
jäsenmaksu on maksettava joka tapauksessa.
Ylintä päätäntävaltaa ylioppilaskunnassa käyttää vaaleilla valittava edustajisto, joka
päättää mm. jäsenmaksumme suuruudesta. Vaaleissa on siis pidettävä huoli siitä, että
Teekkareita on päättämässä yhteisistä asioistamme. Ei anneta humanistien päättää teekkareiden asioista!
Teekkarit ovat perinteisesti ottaneet hyvin aktiivisen roolin ylioppilaskunnassa, ja Teekkareita onkin valittu päättäviin asemiin moniin ylioppilaskunnan yhteydessä toimiviin
organisaatioihin, kuten Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiöön sekä yliopiston ruokaloista vastaavaan Unirestaan.
Pidä siis huoli, että Teekkarien ääni kuuluu edustajistossa, ja käytä omaasi. Äänestä.
Teekkaria.
Markku Hentilä
Tupsujen vpj
mhentila@ee.oulu.fi
040 501 7699

Tupsujen
tietoteekkariehdokkaat
edellisellä sivulla
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston
vaalien varsinainen vaalipäivä 07.11.2001
Varsinainen vaalipäivä on keskiviikko 07.11., jolloin äänestämässä voi
käydä yliopiston vanhan puolen keskusaulassa, yliopiston pääkirjaston
aulassa, kasvatustieteiden tiedekunnan aulassa, lääketieteellisen tiedekunnan aulassa, Kajaanin OKL:lla ja Puistomannessa. Ensisijaisesti teekkareiden äänestyspaikkana on vanhan puolen keskusaula vihreillä
naulakoilla ja arkkitehdeillä Puistomanne.
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Laulettiin joku
21:16 loppu
Kurkohuikassa päästiin jo kunnolla
kostamisen makuun ja ainakin allekirjoittanut
muistaa kilpailijoiden olleen tässä vaiheessa suht
pähkinöinä:
loisjatielan
Tämän loistavan nykysuomen sivistyssanan
jälkeen merkintöjä alkoi siunaantua enemmänkin.
22:20 Sammuli on humalassa, kirjurina
(Runkku-)Tumppu
22:32 Iso-K ja Palsola alkavat olla päissään
23:05 Humaljoidutaan! =) ps. Sammuli alkaa
olla oikeasti humalassa
23:14 Pelinjohtaja ei pääse itse jalkeille
23:15 KASA!!! (ihme ettei kukaan ottanut
tämän jälkeen divine overflow, core bumped -ilmiötä)
23:35 PAHOTIUU tippui kisasta t. Tumppu
Pahon sakkojuomat määrättiin Hannoille
00:07 Sammuli imee hannaa
Tässä vaiheessa kisa oli jo saatu päätökseen.
Voittaja? Hmm kaitpa tässä sellainenki oli. Veikkaisin Wexiä tai Sammulia, mutta ei voi olla varma. Tumppu väitti olevansa liian vähän päissään, toinen Hanna taas taisi olla aikamoisessa
tuiskeessa. Häviäjä? No tietenki se joka ei juonut kaikkia A-oluitaan. Urhean taiston jälkeen
kisajoukkio hajosi ryhmiksi, osa meni Saioon,
osa katsomaan Talvisotaa, osa ihan vain
sammumaan. Kenenkään mielessä tuskin oli uusia temppua lähiaikoina. Taino ens viikonloppuna kyllä vois...

yhdellä pelaajalla kuluu keskimäärin 15 pulloa
IVA-olutta + mahdolliset sakkojuomat.

Kisaraportti:
Eräänä synkkänä syysiltana kokoontuivat
Alppilassa sijaitsevaan pommariin tarkoin valitut tietoteekkarit sekä yksi ei-teekkari, joka oletettavasti sukupuolensa vuoksi paikalle mieluusti
hyväksyttiin. Osallistujina olivat Sammuli, Wexi,
PölijäPoikaPalsola (PPP, kysy Caiosta), Paho,
sekä yhteisjoukkueena Tumppu ja epäteekkariHanna. Virallisina valvojina saivat toimia Risu ja
Iso-K.
Joten eikun toimintaan. Puheenjohtajaksi valittiin eniten pelistä kokemusta omaavana
Sammuli, varpeejiiksi (muistaakseni) Wexi ja
Paho. Seuraavassa tähti merkkaa varsinaista
muistiinpanoa matkan varrelta, muut tekstit ovat
omia kommenttejani.
19:40 Alkaa Ensimmäinen laji oli kaikille osanottajille helppo nakki, ja olikin luonteeltaan
tunnustelunomainen. Toinen laji, 110m aidat,
puolestaan osoittautui totaaliseksi murhaksi.
Allekirjoittanut
toimi
kellomiehenä
huutelemassa ryyppymerkkiä aina 15s välein ja
jo pelkkä sivusta katsominen teki pahaa. Ensimmäisenä lajissa keskeytti Palsola, ja saikin
sakkona kolme (vai kenties neljä?) pulloa a-olutta. Yhtä viisas ei ollut Paho, joka kiukulla joi
annoksensa loppuun asti. Lattia saikin pian uuden pinnoitteen. Pitkähköjen siivoustöiden jälkeen päästiin peliä jatkamaan kolmannella lajilla,
joka oli kilpailijoiden mieleen rankan
pikapinkomisen jälkeen.
20:09 4. Laji
Pelin edetessä, sakkoja saaneiden hörppiessä
oluttaa ja valvojienkin humaltuessa alkoi tunnelma luonnollisesti nousta:
21:00 Eka laulu
Uudemman kerran:

muistiaan tutkinut ja hieroglyfejä tulkinnut:
Iso-K
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Suuntana Rauhala
Tiistaiaamu valkeni sateisena. Se ei kuitenkaan
ollut olutta mitä satoi, vaan vettä. Ensimmäisellä luennolla kaikki kuiskivat siitä. Kukaan ei vielä maininnut ääneen. Luentosalin nurkissa näytettiin käytävän salaperäisiä keskusteluja, joihin ulkopuoliset eivät olleet tervetulleita. Silloin
tällöin epämääräisestä supatuksesta erotti kuitenkin sanoja, kuten lahjonta, tuomarit, muutama sikspask ja fuxipisteet.
Ruokailun aikaan tomerimmat uskalsivat jo
sanoa ääneen, että iltapäivällä alkaa fuxisuunnistus. Selvisi myös, että se on urheilullinen tapahtuma, jossa on tarkoitus saavuttaa
mahdollisimman hyvä tulos. Kolmea promillea
pidetään jo sangen kohtuullisena. Samalla on tarkoitus juottaa kisasta pisteitä jakaville tuomareille kaljaa, siideriä ja sipsejä. Joku kyllä yritti
väittää, että pisteitä saa suorituksista, mutta

solmujen teosta vankan kokemuksen hankkineet
tieteen harjoittajat vakuuttivat, että ainoa oikea
tapa hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on
viinaksien harkittu, mutta runsas käyttäminen.
Iltapäivällä keskustasta Linnanmaalle liikennöivissä busseissa saattoi harjaannuttaa matematikkan perustaitoja. Autossa oli 42 suuta ja
kilinästä päätellen 603 pulloa. Terävä opiskelija
päätyi tulokseen, että keskimäärin jokaisella oli
mukanaan reilu kymppikassillinen hemohesiä.
Takapenkille viereen tunkevalla tutulla on nahkatakin hihassa lähes kaksikymmentä pulloa. "Tultiin just Aina Luullaan Koti OveSTA, nää on
lahjuksiksi!"
Ensimmäinen tehtävä: lipun suunnitteleminen.
Kaikki seisovat puolikaaressa lipun ympärillä
toinen käsi taskussaan ja toinen ruskean kullan
ympärillä. Kukaan ei löytänyt pullon pohjasta
lippuideaa. Toinen neuvoa-antavien kierros antaa jo ajatuksille liikkumatilaa, mutta silti kaikki vain seisovat. Lippu
on puhdas kuin pöytäliina bileiden jälkeen. Siis
lukitussa kaapissa ilmatiiviissä pakkauksessa
ollut pöytäliina. Loppujen lopuksi lippu syntyy,
taiteellisen mallinnuksen
jälkeen marssimme ylpeänä jonoon Ke&La on
nähnyt päivän valon!
Ekalta rastilta saimme
täydet pisteet. Sen kunniaksi lahjoimme itseämme reilusti. Maailma alkoi jälleen näyttää valoisalta paikalta pimeässä
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kiltahuoneessa vietetyn kuukauden jälkeen.
Joimme vielä rastikartan ja otimme suunnaan
tölkistä, eikhä ku juotiin vielä yhdet ja otettiin
suunta kartalta.
Nopea kierros Linnanmaalla ja Niedbaum
(muttei Viagra) kirjoitti nimmarinsa vessapaperiimme. Rehtorin virka-autokin oli kännissä, eikä osannut kertoa vuosimalliaan. Kampus
alueen sukkuloinnin jälkeen theimme Tiimarissa
täydennysostoksia tilbehöörilahjuksiin. Chaiossa
joimme yhdet
keksimällemme
Tupsujen vaalilauseelle. Tuomareitakin vissiin
nähtiin
Rastihelvetti
jatkui kohti keskustaa, kiitos
Oulua jo pitempään seurallaan
siunanneiden, ei ollut suurikaan proplema paikallistaa rastia joka sijaitsi Toppilassa uimarannalla. Siirtymätaipaleen suoritimme osa
moottorimarssilla eli linja-autoon nouse, kun
toiset mankeloivat muniaan munamankelilla, olivat muuten ennen bussiporukkaa perillä, vaikka
yht'aikaa startattiinkin. Linja-auto kuljettaja ei
alkanut rähisemään vaikka pari pulloa oli eksyny
käsipuoleen.
Niin siis tuota joo. Mitä? Niin se rasti. Me
näyteltiin. Siis tuota laulettiin oli se show.
Tanssiminenkin onnistui, kun oli muutama
rohkaseva taustalla painamassa. Ainoa ikävä
pointti oli se per*leen piiripienipyörii-leikki,
jossa jotku arkkifuksi rupes kommentoimaan,
että me ei muka osattu röhkiä. Mistä ne mitään
tietää? Fuksi kyllä osaa röhkiä, varsinkin sievässä nousussa!
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No sitten lähettiin liikkeelle niin jossain vaiheessa mentiin jonku sillan yli. Tai joku
voimalaitospato se oli. Kaiit. Niin joo. Kolme
viehättävää seireenia huuteli meille vähän ennen
sitä yhtä rastia, jonka aihe oli speksi. Meän piti
saada täydet pisteet jos käytiin uimassa. Siis
kun se yksi lupas. Niin sitten oli se valirastikin,
jolla me käytiin. Niin ne seireenit oli siis siellä.
Meidän piti esittää jotain meren elukkaa
muistakseni viehättäviä neitoja,
vaikkakin pornoJyri ties kertoa
puhelimessa että
tytöt on valerastilaisia. Tai
muistaakseni ne
oli tosi nättejä. En
tiiä. Sydämet saivat silti drinkkiinsä.
Jostain syystä
kun päästiin siitä
näyttelyrastilta niin meitä alko hirveästi
laulattamaan ja pojat antoivat Oulun keskustan
kaikua. Asiantuntijana (jonkin muun alan) sanoisin, että se että kuulosti että kovaa laulettiin
koska talot teki sen ilmiön. Siis korkeat talot
niin ne kaikuu ne äänet. Mikä se nyt se nimi on
ku ei millään tuu mieleen. Muistaaks joku?
Kuitenki sitten kohta oltiin siinä kävelykadulla. niin rotuaari nimeltään, ei heti muistasnu
mieleeni. Niin siinä vissiin pojat kävi semmosen
pallon luona katteleen että mitä näkyy. Siellä oli
jotain alastikki, ite keskityön niihin viehättäviin
neitokaisiin, mitä siellä oli niin nyt muistin että
mehän kierrätettiin sellasella kädestä käteen metodilla jotain palloa tai munaa tai jotain.
Muistaaks kukaan?
Niin pallolta lähettiin kohti sitä Vanhalaa,
Rauhalaa. Siinä taas taispojat laulaa ja sitten joku
jatkuu seuraavalla sivulla
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maalaili keltasta viivaa keskelle jalkakäytävää mitä se ohituskiellon sulkuviiva siinä teki? Ei varmaan ollu TVL:n mies
Toyota sillä luki selässä. Eläköön merkkihuolto.
Siinä vielä joku oli epätoivonen viinan suhteen yritti heittää valerastia, mutta nyt ku oli jo kerran käyty ja ei ollu
etees nättejä tyttösiä vaan raavaita miehiä niin jatkettiin
matkaa kohti sitä puutaloaluetta eli siis maalia joka jo
paistelikin ramadan puiston toisella puolen.
Valoparametriesitys olis ollu niin loistava mutta sitä ei haluttu kuunneella vaan annettiin vaan pisteet. Eikä jääty
voittajista kuin kolme pistättä ainakin.
Tai jotain sinne päin.
Ei vaan pysty muistaan!
Ke&La:n selväpäisimmät jäsenet

Amerikassa lausuttua
"Aina, kun katson televisiosta köyhiä ja nälkäänäkeviä
lapsia minua alkaa itkettää, tarkoitan, että minustakin olisi ihanaa olla niin laiha, mutta ilman kärpäsiä
ja kuolemaa ja semmoista."
— Mariah Carey
"En eläisi ikuisesti, koska meidän ei pitäisi elää
ikuisesti, koska jos meidän olisi tarkoitus elää ikuisesti, me eläisimme ikuisesti, mutta me emme voi
elää ikuisesti ja siksi minä en eläisi ikuisesti"
— Miss Alabama 1994, kysymykseen "Jos voisit
elää ikuisesti, eläisitkö, ja miksi?"
"En ole tehnyt rikosta, minä en vain noudattanut lakia."
— David Dinkins, New Yorkin pormestari
"Minulla on omia mielipiteitä — vahvoja mielipiteitä
— mutta en ole aina samaa mieltä niistä."
— George Bush

Kuvan piirsi fantasos.
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Puijataan USA:n tiedustelua
Tolloohjelmien perusteella on pääteltävissä, että
Amerikan Yhdysvaltain asukkaat ovat yksinkertaista ja vainoharhaista väkeä [1]. Siispä kannattaa ottaa globaaliin terrorismiin leikkisä kanta, ja puijata hieman amerikkalaisia.
Puijaaminen onnistuu helposti Suomesta käsin. Kiitos Echelon-järjestelmän, meillä on
käytettävissämme suora linja Pensaan Yrjön
kätyreiden nelikulmaiseen päämajaan [2]. Valitettavasti Echelon-tietoliikenneyhteys mahdollistaa tiedonsiirtokapasiteetiltaan hyvin vaatimattoman paluukaistan [3].
Ota jäynään mukaan kaverisi, ja pukeudu hänen kanssaan rättipääksi. Voit käyttää lakanaa ja
pyyhettä. Katso uutiskuvista mallia. Parta ja
kasvojen tummennus lisää hämäysvaikutusta [4].
Valeasuun sonnustautuneena kävele yliopiston
käytävät läpi, jotta valvontakameroiden kuvaa
analysoivat hahmontunnistussoftat aktivoituvat
ja ryhtuvät seuraamaan teitä. Tämän jälkeen täytyy etsiä mikrofoni. Yliopiston käytävillä mikrofonit ovat sijoiteltu kasveihin, jotka sijaitsevat sellaisissa paikoissa joihin ihmiset pysähtyvät usein juttelemaan. Mikäli et ole varma onko
puskassa mikkiä, voit soittaa kännykällä
kaverillesi, jolloin keskustelu saadaan puhelua
kuuntelemalla talteen.
Kannattaa miettiä repliikit etukäteen. Lainaa
kirjastosta koraani. Sieltä voi poimia hyviä lauseita: "Allah on suuri!" jne.

Katso myös karttakirjasta lähi-idän paikannimiä,
jolloin voit sanoa vaikka: "Osama on vielä Kabulissa". Hämäysvaikutuksen lisäämiseksi voitte
vaihtaa salaa salkkuja ja ruskeita kirjekuoria.
USA:n lipun polttamisella ja Bush-nuken
silpomisella on myös hyvä tehoefekti.
Illan uutisista sitten selviää onnituiko jekku.
Mustafa Al-Fayed
Huomautukset:
[1] Suomen tollokanavien ohjelmahankinnasta
puolestaan voidaan päätellä, että suomalaiset
ovat hyväuskoisia hölmöjä.
[2] Pentagon ennen iskua.
[3] Ohjuksen kylkeen voi kirjoittaa tervehdyksen.
[4] Mikäli toinen jäynääjistä on naispuolinen,
tulee tietysti käyttää kokohuntua, eikä tietenkään tekopartaa. Ns. kummituslakana silmärei'illä on hyvä.
Toim. huom. Toimitus ei vastaa mistään vahingoista, jotka voivat aiheutua edellä mainitun
jekun toteuttamisesta. Kokeile siis omalla
vastuullasi. Lippalappa.
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Homo Erectus Corollas -ihmislaji
Toyotistithan ovat jo ihmislajina aivan eri kehityshaaraa kuin normaali ihminen. Toyotistin elämässä on vain kolme kehitysvaihetta, kuten perhosella konsanaan: teinicorolla—jormacorolla—
pappacorolla
Toyotalla ajaminen on tiettävästi periytyvä
ominaisuus, kuten moni muukin haitta ja häiriö.
Tuleva toitsupoitsu imee kaiketi jo äidinmaidossa
taipumuksensa isiensä synkkään perintöön. "toiota korolla!" on monen peräkammariin syntyneen ensimmäiset sanat, ja varmasti myös monen katkerat viimeiset. Toyotien ja itsemurhien
suuri määrä Suomessa ei voi olla vain sattumaa.
Toyotamiehen elämässä on kolme huipentumaa:
— amiksen metallilinjan päättötodistuksen
saaminen
— ajokortin saaminen
— oman Toyotan saaminen
Muusta saamisesta ei sitten voida juuri puhua. Toyota-Teron Loppuelämä kuluukin pääosin saamisen yrittämisessä.
Kun tuo untuvaviiksinen Tero viimein kokee
elämänsä täyttymisen — eli saa Corollan —,
alkaa armoton Teinicorollavaihe. Missä tahansa
on parkkipaikkoja ja nakkikioskeja, siellä on
lippalakkipäisiä finninaamoja liimailemassa
Twincam Turbo Playboy -tarroja aasialaisautojensa ruosteisiin takakontteihin.
Toyota-kuskin puberteetin tiedetään puhjenneen, jos Corollaan ilmestyy ikkunoihin tummennuskalvot. Näkösuojilla on tietty tarkoituksensa. Ensisijaisesti pyritään estämään naaraita
näkemästä kuinka ruma luuseri Corollassa se
oikein metsästääkään. Jos pakkanen ja humalatila ovat riittävät ajamaan naaraan ansaan, niin
tämän jälkeen tummennuskalvojen tarkoitus on
estää muita huomaamasta että kuinka tavattoman rumaa akkaa Corollaan oikein pukkaakaan.

Ruma kottarainen kun viihtyy harvemmassakin
pöntössä.
Corolla-ihmisen koko maailma on kovin erilainen. Mikään muun automerkin kuin Toyotan,
ei tiedetä kulkevan kovempaa pelkällä ratin ja
pakoputken pään vaihtamisella. Toyotateini
kutsuukin vaihdekepin pään koristelemista
"Tuningiksi" ja Bilteman 7000 W TriplaSubwoofereita "HiFiksi". Jatkuva basson lönkytys
estääkin tehokkaasti Teron kiveksiä laskeutumasta, mistä olkaamme kiitollisia. Corolla-maailmassa kaikki on mahdollista. Koska kaikki
maapallon Toyotat ovat samannäköisiä rumia
ruosteisia tölkkejä, tunnistaa Corolla-kansa omansa vain hajun perusteella. Sen takia joka ikisessä
Toyotassa on nippu erivärisiä ja hajuisia "tuoksuvia" kuusia, joiden hajuyhdistelmän perusteella
Tero löytää parkkipaikalta aina omansa. (Kaikkihan ne ovat Teroja, tai ainakin näyttävät siltä.)
Kun usean vuoden onanoinnin ja ringissä syljeskelyn uuvuttamat Terot viimein tulevat keski-ikäisiksi, heistä tulee Jormia. Jormat eivät ole
onnistuneet elämässään missään, vähiten auton
valinnassa. Vanhat Toyotat muuttuvat vain
uudempiin Toyotoihin. Jormat kulkevat kivipestyissä farkuissaan ja mokkaliiveissään katse alas
painuneina vaimonsa takana, viikset supattaen.
Vaimo on aina vaan enemmän vihainen ja kakarat
muistuttavat aina vaan enemmän naapurin setää.
Jormat ovat luovuttaneet, Jormat ovat harmaata
seinätapettia harmaissa Corolloissaan.
Pappacorollat ovat niitä ruskeita tai sapen
vihreitä vm. -68 autoja, jotka matelevat savuttamassa aina siellä missä on kiire. Niiden sisällä
kituu vihaisia pulisonkipappoja liikennettä ja
omaa turvallisuuttaan vaarantamassa. Corollapapat eivät näe, sen koommin kuin ymmärräkään enää mistään mitään. Eläviä ruumiita
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liikkuvissa ruumisautoissaan. Kumpikin loppusuoralla matkallansa maatumiseen.
2001 Prof. Repe Rääväpärstä,
karvanoppakäyttäytymistieteen laitos, Orpa
Kytsässä -osasto
Toimitus huomauttaa, että edellä olevan jutun
lähettäneellä henkilöllä ei ole ajokorttia — eikä
kyllä Corollaakaan.

Pirtulaulu
Silmissäni lasittunut katse juopuneen
oksennuksen tunne vihloo rintaa
Jäi pullo venäläiselt' rommikonelaivueelt'
ja minä kun en koskaan kysy hintaa
Sysimusta yö taas saapuu painajaisineen
kun kaikki tässä pullo's ei oo viinaa
Aina oikein uskoa ei jaksa ihmeeseen
kun koko kroppa tekee itsemurhaa
Sun kanssas laattaan lattiaa
ja mustaa usvaa nään
Kuin hullu huudan ambulanssin perään
Sun kantaloosiin käperryn
ja jos sammut iäks jään
Ja kun aamu on en tiedä josko herään
Käy suuni läpi letku mahalaukun pohjukkaan
oon yksin tiputuksess' eloo nolla
Ikuisesti kolisevat sanat pimeyteen
on usvan mustaa verkkokalvoilla.
Sun kanssas laattaan ...
Sysimusta yö se saapuu aina uudelleen
taas huomaan yhden pullon unohtuneen
Jäi silmilleni näkökyky raunioituneen
Voi olla, että vihdoin pääsen "uneen"
Sun kanssas laattaan ...

Q: Miksi blondi ei laittanut pikkuhousuja
jalkaan mennessään ratikkaan?
A: Kun se luuli, että sinne tulee se vitun
tarkastaja.

Wappuna kuultua
Päivystävä juoppohan ei puheluihin vastaa
siellä soittaa juoppo joka puhuu pelkkää
paskaa
ensin juodaan yksi kalja sitten juodaan toinen
tästä vielä sukeutuupi känni aikamoinen

Tarpeeksi on Äiti kossupulloo lypsänyt,
putos' Ykän lavalta ja onpi kypsä nyt,
löytyy sammuneena Lehtiniemen rapusta,
minä nautin wapusta
Paan Äitin kyytiin,
sille viinaa myytiin
ei estä kukaan kun matkaa teen
Vain yrjön tullen
minä kutsun kuulen:
Nostakaa mut pystyyn — uudelleen.
Laulut lähetti fantasos
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Wappu 2k+1 kuvina
Koska seuraavaan wappuun on vielä aikaa, on hyvä aika muistella viime
wapun tapahtumia.

Äidin viimeinen muistikuva
waatolta on epäsuotuisista
kuvausolosuhteista huolimatta
erittäin onnistunut otos.
Tämän jälkeen katkesi filmi.

Kuva: Hanna-Laura Rissanen

Teksti ja kuvat: Antti Palsola

Åströmin vesi oli kylmää tänäkin vuonna. Mikko Palsola
nousee vedestä Timo Ahosen valmistautuessa suoritukseensa.
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Superfuksin arvonimen saavutti Mikko Palsola
(vas.) fuksipistemäärällä 95. Vuoden fuksiksi
valittiin Veikko Skurnik (oik.), koska hän “on
osoittanut fuxivuotensa aikana osoittanut vakaata
ja tasapainoista kasvua tiellään kohti
teekkariutta”.

Siinä missö jotkut saavat
Lakkinsa wappuna, toiset
onnistuvat hukkaamaan sen.
Ensiksi mainittua ryhmää
edustavat etualalla olevat Matit
Jutila (vas.), Hosio (2. vas.) ja
Mölläri (oik.) sekä Hannu Aska
(3. vas.), jälkimmäistä ryhmää
taas taustalla olevalla parvekkeella merirosvohuiveineen
seisoskeleva... no, tiedätte kyllä
kuka.

Terminaali 3/01 — verkk
oversio
verkkoversio

28

Fuksisauna 06.09.2001

Syksyn ensimmäistä virallista killan järjestämää
fuksitapahtumaa vietettiin tänäkin vuonna
perinteikkäästi Teekkaritalolla. Paikalla olivat
fuksien lisäksi niin killan kuin OTY:n hallitukset, pienryhmäohjaajat, TEK:n edustaja ja tietenkin kattava otos vanhempia tieteenharjoittajia

opettamassa fukseille teekkarielämän peruswaatteita.
Saavuttuani paikalle klo 18.00 alkaneeseen
tapahtumaan huomasin ilokseni, että talo oli tupaten täynnä. Fukseja oli erinäisten laskumetodien perusteella tullut talolle noin sata, mikä
on erittäin kattava otos kaikista opintonsa aloittaneista. Hieman tämän jälkeen — kun ensimmäiset pullolliset oli nautittu — alkoi virallinen

osuus, jonka jälkeen fuksit tiesivät miltei kaiken
sekä killan, OTY:n ja TEK:n edustajista ja toiminnasta.
Virallisen osuuden ohella esittäytyi Konjakki
eli Korkiatasoinen Oululainen Näytelmä ja Armoton Kaiken Kattava Ilimiö. Konjakki pyrkii
näyttämään muille Suomen teekkareille
Ookkonääspeksin voimin mistä se siipikarjaeläin
oikeasti ulostaa. Konjakin toimintaan voitte tutustua osoitteessa http://speksi.cjb.net/ , mistä
löytyy muun muassa ohjeita jäsenyydestä kiinnostuneille.
Kun virallinen osuus oli ohitse, alkoi epävirallinen osuus. Mallasjuoma virtasi ja tunnelman sopivasti rentouduttua pääsivät fuksit sovittamaan haalareita. Lähes kaikille sopiva koko
löytyikin, yksi ilmiselvästi liian pitkä fuksi pois
lukien. Tämän ohella muuna ohjelmana oli tar-
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jolla myös pukkitappelua, jonka voittajalle oli
luvassa myös palkinto. Se, voittiko palkintoa
kukaan, jäi hämärän peittoon yleisen humalatilan vallatessa tunnelmaa.

Illan korkeakulttuurisesta annista vastasivat
Lääväsimpukat, jotka hoitivat homman kotiin
upealla esityksellään. Assarin ilmavaivat -kappale rentoutti tunnelman lopullisesti. Keikkaan
sisältyi myös ensiesitys uudesta kappaleesta,
jonka nimeä en nyt valitettavasti muista.
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Illan loppu menikin sitten saunoessa, juodessa
ja nuotiolla istuessa. Suuremmilta vahingoilta
vältyttiin ja suurin osa väestä pysyi varsin hyvin tolpillaan, vaikka alkoholijuomia kului vallan massiivisia määriä. Takapihalla järjestetyssä Cointreau challengessa Hentilä onnistui viimeinkin olemaan häviämättä.
Siinä missä vanhemmat tieteenharjoittajat pääsivät tarkastelemaan fuksilaumaa ja nauttimaan
alkoholijuomista, antoivat juhlat fukseille hyvän lähtökohdan vuoden kestävään teekkariksikasvamisen prosessiin. Fukseissa tuntui olevan
myös erittäin paljon kiltatoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä, sillä ainakin allekirjoittanut
joutui vastailemaan alituiseen kysymyksiin, jotka koskivat hallitukseen pääsemistä ja killan
edustustehtäviä.
Kun teekkarihymnistä oli kulunut pari tuntia,
oli toimittajan aika poistua teekkaritalolta nukkumaan. Pirskeet jatkuivat arvatenkin vielä useita
tunteja, sillä juhlakansaa jäi talolle vielä kiitettäviä
määriä.
Mikko Häkkinen

Pikkupoikien juttuja:
— Minun isä on parempi kuin sinun isä.
— Minun äiti on parempi kuin sinun äiti.
— Niin isäkin sanoo.
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Oulu jäynäsi kultaa!
Pääosin tietoteekkareista koostunut Oulun jäynäjoukkue voitti Savonlinnassa 31.10.—
01.11.2001 pidetyt valtakunnalliset jäynäkisat. Voittoisaan joukkueeseen kuuluivat tietoteekkarit Timo Ahonen, Jani Haikala, Jussi Huotari, Lasse Kouva, Kaisa Oukka, Oula
Pulju ja Antti Rissanen, prosessiteekkari Hanna Saari sekä fuksi Miikka Saukko. Lisäksi
jäynäjoukkue kiittää Mikko Häkkistä ja Risto Huotaria avusta.
"Lippa piste lappa ät persepano piste net, bäää, krapula on järkyttävä", kommentoi
joukkue voittoa tuoreeltaan. Myöhemmin annettu jäynäjoukkueen wirallinen kommentti
kuului: "Nyt te nokkaan saitta niinku käyä piti, me kepitettiin kybällä eikä tullu ees hiki."
Seuraavassa Terminaalissa julkaistaan tarkempi jäynäkisaraportti.
Jo aiemmin syksyllä OTiT jäynäsi itsensä Kalevaan ja Oulu-lehteen
hääkylttijäynällään.
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Seuraavassa numerossa
Vuoden viimeinen Terminaali ilmestyy joulukuun alussa. Lehti sisältää ainakin fuksipallerokuvaston m/01 sekä jutut fuksicursiolta ja jäynäkisoista.
Deadline jutuille on 22.11.2001.

Uusi sosiaali- ja
terveyssihteeri
Koska killan
sosiaali- ja terveyssihteeri
Mikko Palsola
lähti heinäkuussa armeijaan, valitsi killan hallitus
17.09.2001
Katja Innasen killan sosiaali- ja
terveyssihteeriksi vuoden 2001 loppuun saakka.

Loppusyksyn ohjelma
06.11.2001
07.11.2001
07.11.2001
08.11.2001
09.11.2001
10.11.2001
14.—15.11.2001
20.11.2001
22.11.2001
27.11.2001
29.11.2001
30.11.2001
06.12.2001
16.—17.01.2002

Fuksicursio
Ylioppilaskunnan edustajistovaalit
Barbaariset baccanaalit
Laulumarathon
Kähmintäsauna
SIK-OTiT melkein 50 -vuosijuhla
Abipäivät
OTiT:n vaalikokous ja pikkujoulu
QPR Trophy
NääsSpeksi
OTY:n picojoule
Vakiosaunailta
Itsenäisyyspäivä
Pesti 2002 -päivät

Mies ja Nainen istuvat ruotsin laivan käytävällä. Nainen suihkutteli pienestä pullosta
hajuvettä kaulalleen ja huomasi miehen katselevan sivusta. Nainen aloitti keskustelun: "Näin pieni pullo ja maksoi 135 markkaa."
Mies katseli vähän aikaa ja päästi hirveän pahanhajuisen pierun, liehutteli hajuja
ympäriinsä ja jatkoi sitten juttua naisen kanssa: "Hernekeittopurkki, hinta 4.95"

Terminaali
Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988. 4—6 numeroa vuodessa.
14. vuosikerta

N:o 3 — 05.11.2001

(04.11.2001)

Julkaisija:

Oulun Tietoteekkarit ry, Oulu

Verkkoversio

32 sivua

Osoite:

OULUN TIETOTEEKKARIT RY
Terminaalin toimitus
PL 4500
90014 OULUN YLIOPISTO

Päätoimittaja:
Toimittajat:

Antti Palsola
Otto Ryynänen
Jouni Knuutinen

Sähköposti:

terminal@ee.oulu.fi

Kotisivu:

http://www.otit.oulu.fi/~terminal/

Toimitus varaa oikeuden muokata juttuja. Juttuja saa lähettää ympäri vuoden toimituksen sähköpostiosoitteeseen. Sensuuria kehoitetaan itseisesti harjoittamaan.

