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Päätoimittaja avautuilee
Arvoisat lukijat. Tämä lehti on rivo, irstas, törkeä, täynnä huonoa huumoria ja

muutenkin sopimaton päivittäiseen käyttöön. Lehden sivuilta sinä, kiltalainen,
voit lukea sinua kiinnostavista asioista, olivat ne mitä tahansa, olettaen että
sinä, tai muut sinun kanssasi samanmieliset ovat juttuja lehteen lähettäneet.
Siispä toistan: Tämä lehti on rivo, irstas, törkeä, täynnä huonoa huumoria ja
muutenkin sopimaton päivittäiseen käyttöön.
Mutta arvon fuksit, älkää antako tämän teitä peljästyttää. Tämän lehden

tulevaisuus kulkee käsi kädessä teidän oman killan siipien suojissa viettämänne
ajan kanssa. Jos et Sinä kirjoita juttua, ei sitä tee kukaan muukaan.
Viime numerosta lähtien on käyty jonninasteista keskustelua etiikasta, tasa-

arvosta ja sen sellaisesta, ja siitä onko tämä lehti toisinaan jotenkin hyvän maun
vastainen. Onhan se, mutta entäs sitten?

Jouni Knuutinen

PJ:n palsta
Nyt on sitten syksy virallisesti lähtenyt käyntiin, vaikka kaikkien opiskelurytmistä

sitä ei välttämättä huomaakaan. Taas uusi valtaisa otos tietofukseja yrittää
integroitua kiltaamme vanhempien tieteenharjoittajien passiivisesta vastustelusta
huolimatta. On ilo huomata, että kaikki fuksit eivät ole kiltahuoneelta löytyviä
vanhempia mörköjä  säikähtäneet, vaan viettävät rohkeasti aikaa kiltahuoneella
mm. tuppea ja biljardia pelaten.
BeachVolley-tapahtumaa ja killan minigolf-turnausta lukuunottamatta

opiskelijatoiminnan kannalta hiljaisen kesän jälkeen on kiva aloittaa syksy
railakkaasti. Bileitä ja tapahtumia riittää tasaisen tappavaan tahtiin joulukuulle
saakka - jos opiskelu maistuu puulta, vaihtoehtoista tekemistä löytyy. Killan
fuksisauna järjestettiin heti ensimmäisellä viikolla, luonnonlakeja uhmaten valtaisa
fuksijoukko mahtui Teekkaritalolle. Valtaosa fukseista tosin lähti valmistautumaan
seuraavan aamun luennolle jo alkuillasta. Fuxisuunnituksen voitto palautettiin
vuoden tauon jälkeen takaisin killalle, onnea vielä kerran Zaddamin ryhmälle.
Vuosikursseittain pelatun FutisCupin voitto meni odotetusti fuksien joukkueelle.
Edellisvuosista poiketen phuksilakit olivat sinisiä eikä niissä ollut mainosta. Kaikesta
huolimatta fuksit saatiin lakitettua Lakinlaskijaisissa.
Marraskuun lopussa on tulossa myös killan vaalikokous. Kaikkien kiltatoiminnasta

kiinnostuneiden kannattaa kysellä tarkempaa tietoa - vaikka killassamme onkin
paljon jäseniä, uusia kilta-aktiiveja tarvitaan vanhojen Jarrujen siirtyessä
eläkkeelle.
Oikein hyvää syksyä ja opiskelumotivaatiota kaikille!

-paho
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Sähköosaston kasvatit toteuttivat VTT:llä
Oulussa huippunopean radiomodeemin

VTT Elektroniikassa on kehitetty nopea ja joustava radiomodeemi
sisätiloissa toimivien langattomien tietoliikenneverkkojen toteutukseen.
Modeemin nopeus 200 Mbit/s on noin 20-200-kertainen nykyisiin
vastaaviin kaupallisiin (vrt. WLAN, Bluetooth) teknologioihin verrattuna.

Tekijöiden vankka tietoperusta lepää missäs muuallakaan kuin sähköosaston suojissa
saaduissa tiedon siemenissä. Pitkäjänteisellä eurooppalaisella yhteistyöllä, riittävällä
teekkarihuumorilla höystettynä, sähköosaston kasvatit jalostuivat maailman huipulle
ja toteuttivat radiomodeemin, jonka tiedonsiirto ylittää 20-200-kertaisesti kaikkien
kaupallisten langattomien tietoliikennejärjestelmien suorituskyvyt.

Modeemilla voi rakentaa kodin tai toimiston langattoman tietoverkon.
Sovellusesimerkkinä multimediatiedonsiirto, jossa videota tai musiikkia siirretään
verkon eri laitteiden (esim. TV ja  PC) välillä. Modeemin avulla voi ladata elokuvan
Internetistä päätteelle muutamassa minuutissa. Nykyisellä WLAN-teknologialla lataus
kestäisi tunnin. Myös verkon laitteiden liikkuminen sisätiloissa on mahdollista ilman
tiedonsiirron laadun heikkenemistä.

Perinteisesti tiedonsiirron nopeus ja laatu on huomattavasti suurempaa ja parempaa
langallisella yhteysvälillä. Kehitetyn radiomodeemin avulla suorituskykyerot langallisen
ja langattoman yhteyden välillä kaventuvat.

Uusi modeemi tarjoaa  joustavammat yhteydet, ja se pystyy sovittamaan
toimintatapansa käyttäjien  tiedonsiirtotarpeeseen minimoiden samalla tehon
kulutuksen. Lisäksi verkon asennus voidaan tehdä nopeammin ja halvemmin
rakentamalla etukäteen suunnittelemattomia verkkoja, joissa kukin laite kommunikoi
minkä tahansa verkon toisen laitteen kanssa ilman perinteisiä etukäteen asennettavia
tukiasemia.

Hauskaa syksyä!

Jussi Paakkari
Tietoliikennejärjestelmät
Tutkimuspäällikkö
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Sima
Vapun alla Fantasosta laulatti. Tulos on

tässä:
Wapun viettomme alkaa jo maaliskuussa,
pöntöllä silloin on herkut "suussa".
Se lihoo, se kasvaa, se vahvistuu,
ja sitten kun koittaa huhtikuu,
niin fuksit laulaa: "Wapun tähti on

ehdoton."
Sima - se korkin pulloon saa,
Sima - sen setä pullottaa.
Sima - ja setä mäskin juo,
Sima - se Wappumielen tuo.

Minä krapulassa käyvää astiaa katsoin
kärsivin ilmein, vellovin vatsoin.
Wappuna krapulaa muista en,
vain simaa kittaan himoiten.
ja fuksit laulaa: "Wapun tähti on ehdoton."
Sima - kun sitä korkataan,
Sima - yhdessä dorkataan.
Sima - fuksi mielellään,
Sima - on vesi kielellään.

Wappuruuhkassa ihminen sokkona
ryntää

kadulla lasinsirumurskaa kyntää.

Joku ihmistä katsoo, kääntää pään,
kun ihminen rypee läävässään.
ja lapset laulaa: "Wapun tähti on ehdoton."
Sima - se kohta maistetaan,
Sima - sen hapot haistetaan.
Sima - on muovipullossa,
Sima - on fuksi kunnossa.

Kato, äijä on laittanut kystäkyllä,
vodkapaukku on simalla yllä,
teekkari korkkinsa erottaa,
ja lakkilakia terottaa.
Fuksit laulaa: "Wapun tähti on ehdoton."
Sima - lopulta tappoi sen,
Sima - ympäristö vatsan happoisen.
Sima - voi kuinka isi juo,
Sima - isiltä loppuu vyö.

Wappu täynnä on brenkkua, kiljua,
potkaa,

boolia tilavaa ja tietenkin votkaa,
kun loppuu aatto ja alkaa yö,
niin ihminen on sitä mitä hän juo.
Sima - la la la laa la laa,
Sima - tra la la laa la laa.
Sima - lala la laa la laa,
Sima - tra la la laa la laa.

OTiT Fuksisuunnistuksen voittoon
24.9. järjestetyissä perinteisissä
fuksisuunnistuskisoissa kisailtiin jälleen
reilussa kilpailuhengessä. Oikeutetun
voiton ottivat luonnollisesti otitlaiset.
Voittanut joukkue oli
informaatioverkostojen ryhmä Chillaajat,
joiden pidemmän kisaraportin voi lukea
sivuilta 20-25.

Fuxiurheilukisat: OTiT voitti, OTuT ei
Viimevuotisia perinteitä kunnioittaen
OTiTin Eskot voittivat kisan. Paikalla oli
myös OTuTin huippu-urheilijat, jotka
hienotunteisuudesta fuxeja kohtaan
jättäytyivät viimeisiksi. Pidempi juttu
kuvineen seuraavassa Teksuutimissa.
.

Urheilu-uutisia

Sivuilla 34-35 killan Minigolf-skaban tulokset!
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Kissaraportti

* 1 *
1) Hanna Sarkki
2) Tampereen yliopisto
3) Messuhaastattelija
4) Musta
5) Käärme

Rento mutta tiukka
Ei kahleita

Arvosana: 9

* 2 *
1) Aino Parviainen
2) Cafe Linkosuo
3) Esittelijä
4) Sininen
5) Kukko

Erittäin hoikka
Huoliteltu
Ei kahleita

Arvosana: 10-

* 3 *
1) Tiia Rytkönen
2) YritysPC
3) Esittelijä
4) Musta
5) Kukko

Rempseä
Kahlittu

Arvosana: 8+

* 4 *
1) Krista Paasikallio
2) Tampereen messut
3) Infotäti
4) Musta
5) Kukko

Ujohko
Kivahko
Älykkölasit

Arvosana: 8-

* 5 *
1) Johanna Ilmoniemi
2) Päämies
3) Myyjä
4) Pinkki
5) Hevonen

Ulospäinsuuntautunut
Iloinen
Vahva meikki
Ei kahleita

Arvosana: 9

KT 2002 -messut Tampereella
5.4.2002

Esitetyt kysymykset:
1) Nimi?
2) Firma?
3) Toimenkuva?
4) Lempiväri?
5) Kiinalainen horoskooppimerkki?

Lisäksi kysyttiin arvontaa varten osoite
ja puhelinnumero.
Kaksi antoi molemmat ja yksi osoitteen.
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TiTen 11-vuotissitsien jatkoilla
teekkarisaunalla 5.4.2002

Kysymykset muuten samat kuin
messuilla paitsi 2) Kilta?
Lisäksi bonuskysymyksenä:
6) Mitä haluaisit itseltäsi kysyttävän?

* 6 *
1) Henna Ilvonen
2) Cluster
3) Riviteekkari (Koulutuspoliittinen

sihteeri)
4) Pinkki
5) Vuohi

* 7 *
1) Suvi "Sunnu"

Melakoski
2) TiTe
3) Tilintarkastaja

Edarin PJ 2001
YO-kunnan HPJ 2000
TiTen PJ 1999
YO-kunnan tiedotus- ja
alayhdistysvastaava
1998
TiTen emäntä 1997
Edaattori 1997 (ääniharava)

4) Lila ja musta
5) Lohikäärme
(Kaunis nuori rouva)

* 8 *
1) Johanna Heinonen
2) TiTe
3) Ei mitään
4) Sininen
5) Lohikäärme

* 9 *
1) Suvi Leppänen
2) TiTe
3) Emäntä
4) Musta (väriä täytyy

tunnustaa)
5) Koira

* 10 *
1) Late Kaila
2) OTiT
3) Pelimanne
4) Ruskea (vattuhillon)
5) Mato
6) Mitä sinunlaisesi

teekkari tekee
tämänlaisessa paikassa? - Niin.

* 11 *
1) Maija Pursiheimo
2) Taraki
3) Emäntä
4) Musta ja sininen
5) Kukko
6) Kuka toi oli toi Maija

Pursiheimo? - Oi
Suomen nuori.

* 12 *
1) Anna
2) Kasvis
3) Opiskelija
4) Punainen
5) Vuohi

JATQ seuraavalla sivulla!
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* 13 *
1) Eveliina Lahtinen
2) Taraki
3) Rahastonhoitaja
4) Vaaleanpunainen
5) Apina

* 14 *
1) Ällistyskissa
2) Turun Paikalliskilta
3) Lämpöpaikan varaaja
4) Karmiininpunainen
5) Ruotsalainen apina

* 15 *
1) Olenolli
2) TiTe
3) Teekkarinplanttu
4) Punainen
5) Käärme
6) Kuis opinnot panee? - No hyvin menee,

80 taulussa eikä tunnu missään.
(Sopusuhtainen, pituus=leveys)

* 16 *
1) Anna Brinck
2) TiTe
3) Entinen fuxipastori
4) Punainen ja musta
5) Apina

* 17 *
1) Sini Virkajärvi
2) Ymppi
3) Fuxi
4) Sininen
5) Koira
6) Jaa mitä mää

haluisin itteltäni
kysyttävän? - En
mitään.

* 18 *
1) Maryam Varfan
2) DaTe
3) Ordförande
4) Läpinäkyvä lila ja

musta
5) Hevonen
6) Mikä sua vaivaa? -

Jaa mää vai. Vad är
det med dej? - Jag vet
inte.

* 19 *
1) Outi-Maria Aalto
2) TVIK
3) Ei
4) Sininen
5) Vuohi
6) Mistä määkin saisin

noin söpöt ponnarit?
- En tiiä.

Jos et ole perehtynyt itämaiseen
astrologiaan, katso tästä vuosi
suomeksi.

Härkä 1913
Tiikeri 1914
Jänis 1915
Lohikäärme 1916

Käärme 1917
Hevonen 1918
Vuohi 1919
Apina 1920
Kukko 1921
Koira 1922
Sika 1923
Rotta 1924
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* 20 *
1) Mari Kirjavainen
2) TamArk
3) Fuxivastaava
4) Punainen (kaikki eri

sävyt)
5) Koira
6) Miksi sinulla on noin

suuri suu? - Jotta
voisin syödä sinut paremmin.

* 21 *
1) Elina Alatalo
2) TamArk
3) Emäntä
4) Okra
5) Koira
6) Miksi sinulla on noin

suuret korvat? - Jotta kuulisit paremmin.

Toimittaja pahoittelee, jos jonkun neidon kohdalla on väärän kaunottaren kuva.
Koska hän ei voi syyttää edes alkoholin henkeä raikastavaa ja käytöstä höveliyttävää
vaikutusta, hän voi vedota vain siihen seikkaan, että hän meni sekaisin paikalla
vallinneesta kauneuden paljoudesta. Kaikista haastatelluista ei valitettavasti (ja
onneksi) ollut saatavilla kuvaa johtuen kuvaajan kamerasta loppuneesta filmistä.
Toimittaja haluaa vielä kiittää paikallista kolleegaansa kuvamateriaalista. Jos joku
kokee tulleensa kaltoin kohdelluksi kuvien suhteen, voi hän lähettää mieleisiään
kuvia toimittajalle osoitteeseen miihkali@ee.oulu.fi ja saada haluamansa kuvan ensi
lehteen pahoittelujen kera. Loput (rohkeat) kuvat jäävät vain toimittajan
henkilökohtaiseen arkistoon.
Ihmettelyihin siitä, miksi teekkarikissoja ei ole arvosteltu, toimittaja vastaa, että se

olisi turhaa kaikkien saadessa  täyden kympin (ei uskalla, totuus huom. (vaikka
toimittaja olisikin hullu, niin ei se meinaa, että olisi myös  itsetuhoinen)). Messukissat
arvosteli kolmimiehinen raati, johon kuuluivat nimeltämainitsemattomat toimittaja,
mediavastaava ja puheenjohtaja.

Mitä tulee luvattuun palkintoon, tässä tulevat ohjeet pähkinäkuoressa:
0. Etsi käsiisi toimittajan puhelinnumero.
4. Jos et vielä löytänyt puhelinnumeroa, katso

0) Terminaalista 1/2002
5) jos sinulta puuttuu tämä journalismin merkkipaalu, katso killan ilmoitustaululta
3) jos et ole käymässä Oulussa, katso Terminaalin verkkoversiosta
4) jos selaimesi ei tykkää pdf:stä, katso killan kotisivuilta

6. Jos olet vielä tässä vaiheessa ilman puhelinnumeroa, voit tietenkin mennä siitä
mistä aita on rikki ja sähköpostittaa.

1. Jos olet 18 jatkoon päässeen joukossa, siirry kohtaan 5. Kohteet 10, 14 ja 15
voivat miettiä tykönään hylkäämisen syytä.

2. Ehdottele toimittajalle lunastatko palkinnon Oulussa vai Tampereella viimeistään
ensi vuoden Kotimaanpitkällä.

3. Muista, että toimit omalla vastuullasi, toimittaja on todella heleppo (ellei jopa Jossu)
ja kaikin puolin huono ihminen.
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ASS:n Juhannusreissu
Huomautus lokin kellonajoista. Kaikki kellonajat ovat kaksi tuntia jäljessä.

Miksikö? No siksi, koska ne ovat vissiin UTC-tai GMT-aikaa.

20.6.2002 9:25:19
alkaa pikkuhiljaa kohta auton hakeminen.
Limpulle pitää antaa väliaikatietoja.

20.6.2002 12:09:05
Koskela. PR vauhdissa, 1. pokluumi
kyydissä.

20.6.2002 12:33:51
stadi. Votkuli hakee porauspatjaa samalla
kun chauföör hakee hendoliinoa.

20.6.2002 12:42:31
Hendoliino kyyvissä, kalijaa juuvvaan.
Seurava etappi r-katu.

20.6.2002 12:50:55

late lopettaa ajamisen HQ:n takapihalle.
mukaan liittyvät votkuli (taas) sekä limppu
ja gude. Guden kuskivuoroa alamma
pelonsekaisin tuntein seuraamaan.

20.6.2002 13:54:35
Gude hurjasteli marketeille, kauppa ja
alako tuhjennetty. Näyyttää huvalta.
Ensimmäistä pasikuikkaa odotellaan.

20.6.2002 14:12:27
Olemme teltaa Guden alkukodilta
noutamassa. Toistaiseksi meininki tuntuu
olevan sangen rauhallinen, mistä kertoo
myös se, että Risto tuntuu vielä osaavan
sanat "kusipaikka - pasikuikka".

Koko konkkaronkka koolla. Kukalie kameran takana?
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Matkalla Voden tekemien pikaisten
laskelmien mukaan ostetut viinat riittävät
keskimäärin neljän promillen jatkuvaan
ylläpitämiseen. Kaljaa todettiin kuitenkin
olevan puutteelisesti.

Vuorossa seuraavaksi armeijahenkinen
aujoneuvon purkaminen ja lastaaminen.
[mh]

20.6.2002 14:27:03
Hentilän pässi on taas hukannut
aurinkolasiclipsinsä. Tällä kertaa
ennätysajassa... [mh]

20.6.2002 14:30:52
Hentilän pässi löysi clipsinsä - lakkinsa
tupsusta... [mh]

20.6.2002 14:58:06
yllättäen tupen peluuta. gude ajelee kohti..
jonnkin.

20.6.2002 16:59:32
jaa. gude posottaa täälä manamansalon
suunnassa. kyllä se siiitä.

20.6.2002 18:19:24
Ek2 jatkuu jo tosta kertaa, reitti tulee
tutuksi. Auton paikka löytyy
oulujärvestä.Tuulivoimalan paikka
löydetty.

20.6.2002 20:08:00
onpa syöty sitten lohta ja pottuja. eipä siinä
muuta kun vähän enemmän juomaa
koneeseen.

20.6.2002 20:26:21
reality check. mina olen sheitan sinun
grillisi, ala pida muita grilleja.

20.6.2002 20:41:10

sama kai se on kahvit juoda tähänn
hetkeen.

20.6.2002 22:07:25
kaipa sita kuskin nukkumaan taytyy kohta
menna. viinaa rupesivat tirpomaan.
perkeleet.

21.6.2002 10:30:51
Aamu. Sumppi hyvvää. Limppu ajjaa,
kaoppaan kiire on. Tavara pyrkii
pallomuotoon. Jutut edelleenkin huonoja.
56600.

21.6.2002 11:56:14
Pysähdyimme täydentämään
kalijammmvarastoja ja käymään
posliinilla. Ah auvoa!

Late osti kaupasta
vitsikirjan ja piristää
p ä i v ä ä m m e
venäjähenkisillä vitseillä.
[mh]

21.6.2002 12:15:32
kaljaa aivan liikaa. pakko pistää vauhtia
tähän hommaan, ei tämän pitäisi mikään
kaljanhakureissu olla. Oulussa sataa,
täällä ei. oikeus on voittanut taas,hah.

21.6.2002 12:34:10
kaikki vaan niinku pamlaa. eivät niinku juo
eivätkä pelaa korttia. gude vinkuu
krapulaa. mikä marttakerho lie. kohta juon
niiden viunat niin oppivat olemaan.
21.6.2002 13:54:29
Noni, aamun huonosta olosta on päästy
eroon ja voi taas juoda kalijaa.
Seikkailemme laten kotireviirillä
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suomussalmella ja kuuntelemme kun
saksa murskaa jenkit. (gude)

21.6.2002 14:26:54
Laten lausunto: Lesboissa ei ole muuta
vikaa kuin se että ne tykkäävät toisistaan.

21.6.2002 14:28:39
Riston lausunto: Jeesus syntyi
neitseellisesti.

21.6.2002 14:31:00
Leiripaikan skouttaus menossa, aika
komeita maisemia täälläpäin.
Suuntaamme kohti etäällä nähtyä järveä.

21.6.2002 14:32:57
juodesse kannattaa käyttää tuoppia,
koske tielle on paljon kuopiia.

21.6.2002 15:00:22
Vode kertoo venäläisiä vitsejä, muut saa
törpöttelystä kiksejä.

21.6.2002 15:04:20
gmblt [mh]

21.6.2002 15:08:18
Riston lausunto: Eikös se oo se
jalkapalloilija Mark Owen.

21.6.2002 15:20:53
 Vastaantulija, saunapiiskan seksuaalinen
hyväksi käyttäjä.

21.6.2002 15:21:57
ukauas on pitkä matka. ja jonnekin
kanssa. skouttaaminen kestää ja on
näklä.
21.6.2002 15:47:14
Riston lausunto: Kuten sanoin, perunat
syövät sipulia.

21.6.2002 17:51:19
Ja huomisen kuski on jo nukkumassa,
päästään ilmeisesti ajoissa lähtemään. ;)
Kuorsaus kuuluu Hentilän suunnasta.
(gude)

21.6.2002 18:04:25
Satan kypsyttelee valkosipuikermapottya.

21.6.2002 20:20:04
Ja riston lausunto jälleen: Ympyrä on
paisunut ympyrä.

Disclaimer: ei näissä riston lausunnoissa
ole enää mitään järkeä.

22.6.2002 14:26:02
Noni, kuski yrittää saada autoa liikkeelle,
kolmas kerta toden sanoi. Pane se
ykkönen silmään ja paina kaasua.

PS1: mittarilukema lähdettäessä 56840

PS2: Aamukänni on kiva asia.

-gude

22.6.2002 18:08:16
näihin kuviin, näihin tunnelmiin, päätän
raporttini täältä tähän

22.6.2002 18:38:36
Ensimmäinen tuppi.

22.6.2002 18:39:10
Vittu minkä värinen hevonen, eihän tästä
leiripaikan hakemisesta tue vittuakaan.

PS: Ja vittu etsikää se risto niin voidaan
kompensoida se tuppi.

22.6.2002 19:30:01
No ei sitten kompensoida sitä tuppea,
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Hentilä halusi dokaamaan niin ilmeisesti
leiridytään tänne. Aivan sama, jos sitä
vaikka dokais viinaa. Tai edes dokais.
 (gude, promilleista ei tietoa)

22.6.2002 19:35:03
usi paiva, uuet kujeet.kalijaa. gudella kova
kra-pula

23.6.2002 10:40:20
Itikoita vitusti on. Latkuli vielä nukkuu.

23.6.2002 10:41:42
latkuli heras. aurinko paistaa ajoittain.
votkulille maistuu bishcoshofen.

23.6.2002 11:22:01
risto ajaa. 57118 lukee mittarissa.

23.6.2002 15:03:40
jaa. olemma ny sitten oulussa.

23.6.2002 15:11:36
votkuli jai syynimaalle vonkaan. piitsille.

23.6.2002 15:37:39
nallikari. on kuulemma joskus ollut
suomen leirintäalueiden kirkkainta kärkeä

23.6.2002 16:55:37
Satan sammuu hiljalleen. suunnitelmissa
on Satanin tulevaisuudelle joko
eläkepäivät, tai sitten tekojalat.

23.6.2002 17:09:58
reissun kantavet periaatteet:
oo nyt vaikka eskimopuikko
jallu maistuu nihkeästi
k'nnissä on pätevä jne
"voitko lainata pari euroa, kun on
lompakko tuolla jossain"

luultavasti siirrytään päämajaan juomaan
jallua kolalla. auto viedään tänään tai
huomenna.

ens reissulla juuaan sitten pelkkaa
punkkua. kompakti pakkaus ja mennee
nopiammin paahan.

23.6.2002 17:39:57
juhannus reissu, mutta tulipahan tehtyä.
lopu.

-ASS

Tuppi huudettu?
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ACATEEMISET AMATEURIT - Police
Academy Marathon

Populäärikulttuurin eri alalajeihin keskittyvä eksperimentäärinen dokumentääri.

"Kyllähän minä tosi paljon haluaisin pintaliitää ja kimaltaa, mutta kun ei minusta
oikein ole sellaiseen. Pintaliitäjillä on hirveän paljon helpompaa, kun ei tarvitse
miettiä mitään. On nättejä ihmisiä ja tosi hyvä meininki aina. Ja pääasia on se,
että ollaan niin sanotusti piireissä." - Toni Wirtanen

Tällä kertaa Acateemiset Amateurit ovat päättäneet keskittyä Poliisiopisto elokuvien
katsomiseen. Kyllä, kaikkien ja kerralla! Samalla tutkittiin kyseisten leffojen
vaikutusta "nuoren" miehen mielentilaan. Päätettiinpä siinä sivussa ottaa ainakin
blue oysterille, many manylle ja kiiltävälle nupille...

Police Academy (1984):

17.30 Leffa pyörimään
17.47 Harris kiillottaa sauvansa nuppia.

Hilirimpsis.
17.50 Lassard sanoo ”Many many...”.

Kilinkolin.
17.56 No mutta onpas reilun kokoiset

hinkit Callahanilla
17.57 Janottaa
17.58 Harris kiillottaa sauvansa nuppia.

Sille.
18.01 Many many...
18.06 Ennakkotieto kertoo tissien ja

perseiden esilletulosta. Onko joku
nähnyt tämän ennenkin?

18.09 Nyt ne näkyi. Eihän tämä nyt niin
paha oo...

18.14 Taas se kiiltää.
18.15 Z on juoppo
18.16 Blue Oyster
18.26 Ennakkovaroitus ilmoittaa BJ:n

lähestymisestä
18.27 Many many...
18.27 BJ!
18.32 Sauvan nuppi on saanut olla

rauhassa huolestuttavan kauan...

onkohan tässä jäänyt jotain
huomaamatta?

18.37 Välikaljan sattuessa g:n
painoarvoa on huomattavasti
lisätty t:n painoarvon suhteen

18.43 No nyt se taas kiiltää!
18.52 Titiiditititiii....
18.55 Loppuratkaisu häämöttää. Thanks

god. One down, six to go.
19.00 Many many…
19.01 BJ varoitus
19.02 BJ!
19.03 Lopputekstit!
19.04 Jotenkin ahistaa, että näitä on vielä

kuusi jäljellä...

Police Academy 2: Eka komennus (1985):

19.08 Tupankki- ja kusipaussin jälkeen
leffa pyörimään. O vaihtaa GT:n
CXX:ään.

19.18 Larvell Jones on ihme vempula,
naurattaa.

19.19 Osuva biisi leffassa, tissien
tuijottaminen on kovaa työtä,
samassa yhteydessä koeryhmää
hemmotellaan 80-lukulaisilla
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rinnoilla.
19.23  Mauser uhkailee, meitä ei pelota.
19.31 Zaddam ON juoppo.
19.32 Hätäsempi luulis että Tuna särki

pöntön, vaan ei. Välikaljan se silti
haki.

19.33 Tässä leffassa ei oo Harrisia, on
vaan Mauser. Jottain pitäs tehä.

19.38 Proctorille on jotaki keksittävä.
19.42 Zaddamin ”päässä alakaa jytiseen

pikkuhilijaa”.
19.46 Mahoney tekee taas jäynän,

Mauseria sattuu päänahkaan. (ei
tuota voi jäynäksi sanoa koska se
aiheuttaa henkilökohtaista
tuskanpiinaa kohteelle, AA tämän
tietää, Vuoden Teekkarijäynääjiä
jokaikinen.)

19.49 Rynkaaminen on suntia. On myös
muita keinoja saada karvat
kämmeniin.

19.53 Vielä ei tuskastuta
elokuvanautinto, yhdellä on
hunajainen olo, toisella maistuu
hyvältä, kolmannella kotoiselta.
Olisiko GT:n paikka.

19.54 Blue Oyster! Zilirimpsis!
19.57 Sytytimme romanttiseen tapaan

kynttilät. Samalla todetaan, että
T:n määrää G:n suhteen on
lisättävä, sillä G vie miestä.
Kaksikymmentä.nollanolla
Mauseria sattuu aanukseen,
kumihanskat on ja iso neiti. HKT.

20.08 Tää kakkonen on ihan paska, no
wonder töllössä näytetään vain
ykköstä ja kolmosta.

20.12 Tuna xiittaa, se astu kaukon päälle
ja pisti fast forwardin päälle.

20.17 Mahoney on kingi, undercover.
20.18 Amerikkalaiset on nastaa kansaa.

Testiryhmän perse kestää, ei tunnu
vielä missään.

20.27 Hooks huusi taas loppuratkaisussa.
Kilistelyä. Ei oteta tavaksi.

20.28 Phew. Kaks leffaa ohi. Viis jäljellä.
20.29 Täysin oikeaa riviä ei löytynyt,

mutta viidellä oikealla voittaa
vitusti rassua, mitä vittua tämän
maan aikunen kansa näkee tuossa
maisteri Frangenissa? Miehestähän
tulee käsien huitomisen mukaan
mieleen lähinnä Monkey Islandien
Stan.

Police Academy 3: Jatkokoulutuksessa
(1986):

20.33 Kolmonen pyörähti käyntiin.
20.34 Kritisoidaan Mauseria, hänellä kun

ei ole vakiojuttua.
20.36 Otettiin theme-songille. Ja

fontillekki vois ottaa kun on niin
hieno ja kaunis fontti

20.38 Epäilys on vahva että neekeri on
vaihdettu. Epäilys hälvenee kun
nähdään neekeri huulien takaa.

20.41 MANY MANY
20.46 Otettiin Hooksin huutamiselle.
20.51 Hightower särki. Taksimittarin.
20.52 Lisätään ”many many..” kahden

ryypyn listalle tällä ajankohdalla.
20.54 Elokuvassa jännittävä tilanne –

kuolemanhiljaisuus huoneessa.
21.07 Police Academy Marathon edistyy

ja kolmikkomme alkaa ilmiselvästi
olla ”under the influence”.

21.15 Ensimmäinen distraktio.
Kolmikkomme ei juurikaan enää
seuraa tapahtumien kulkua, vaan
keskittyy lähinä tarinankerrontaan.

21.20 Elokuvassa maininta:
”Poliisihenkilöiden hipat”.
Oudoksutti. Lunttu kuvissa. Sama
lunttu kun ykkösosassa.

21.23 Korjaus, lunttu on vaihtunut koska

15



Terminaali 3/02

minä (Zaddam) muistan luntut eli I
Never Forget A Pussy...cat. Ja
tämä ei ollu sama.

21.25 Päissään tuntuu olevan
minkäännäköstä. Alkaa leffat jo
vituittaa. Paitsi Puliju joka seuraa
elokuvia mielenkinnolla ja sen pää
ei kuulemma petä. Ollenkaan.
Komiat kulumakarvat.

21.29 BLUE OYSTER.
21.32 Pulju Oula halusi kelauksen

takaapäin. Kun se näytti Harrisilta.
21.33 Tarkkaan harkitun kelailun ja

hyvin tarkkanäköisen tarkastelun
jälkeen tulimme siihen
johtopäätökseen, että em. ko.
hahmo ollut kyseessä.

21.33 C-64 on the picture.
21.38 TAC-2 todettiin koko

kolmikkomme mielestä kaikkien
aikojen parhaaksi ilotikuksi (lue:
joystick).

21.40 Elokuva alkaa lähestyä
loppuratkaisuaan. ”Just relax,
you’ve got the right to remain

silent”.
21.43 Kovin paljon vähenee intressit

leffan katseluun. Kaatosade
ulkona. Kivvaa olla päissään,
though! Z tuntee närästyksen
polttavan piston rinnassaan.
Siellähän sitä tilaa on.

21.48 Hooks huusi. Kilistelyt. Ja elokuva
loppu. Luojan kiitos. 3 down, 4 to
go :E

Police Academy 4: Korttelipoliisit (1987):

21.50 Neljäs lähtee liikkeelle
USKOMATTOMAN hienolla
räpillä. Fiddy.

21.51 Oula tuntee alkutekstit
tuskatuttavaksi

21.52 Much much more... kelepaa ;) Niin
varmaan muutkin toistot jatkossa

21.53 Good good...
21.54 NYT SE NUPINPÄÄ TAAS

LOISTAA! LOISTAVAA! ”Nyt se
taas kutitti toloppaa!”.
Instrumenntihan tässä kohta

Tuna pakenee.
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laukeaa...
21.55 Käsittämättömän hienoa

komiikkaa... don’t you ever touch
my balls without permission...
jätkät päissään?

21.56 Zaddamilla kutittaa pään
sisäpuolelta ihan oikeasti ja Oulan
pallitkin tuntuvat reagoivan
alkomaholiin! Just like he allways
does it...

21.02 SPADE!
22.06 Harrisilla on onneksi vieläkin

sauva mukana. Move it! Move it!
22.14 Tolskattiin. Samalla hajoitettiin

yksi juttu, joka suututtaa yhden
neidin. Oulan viinalasi hukkui siinä
sivussa...

22.15 MANY MANY!

22.18 Many many by Harris!
22.21 Kyltissä luki very, very, very, very

very, very nice day. Sille!
22.32 Titiiditititiii....
22.35 Zaddam heräsi todellisuuteen

havaitsemalla jo neljännen
poliisiopiston olevan meneillään…
samalla todettiin olevamme yli
puolenvälin. Otettiin sille.

22.45 Kyllä minäkin panisin. Ja minä.
22.46 Splendid splendid
22.47 Noniin, Oula. Nostahan se jalka…
22.55 Pistettiin Zaddam asialle.
22.56 Golfkärry on legenda!
23.01 Harrisin nuppi alkaa käydä

sumeaksi
23.08 Miksi nää loppuratkasut aina

vituttaa? Nokun kaikki kolme
aikasempaa on ollu samanlaisia,
tässä on vaan ilmapalloja. Kaikissa
perkeleissä soi musiikki.
Musikaalit sucks ass.

23.09 No onneks se on nyt ohi. Taas
räpätään. Zaddamkin palasi
asialtaan.

Police Academy 5: Tehtävä Miami Beach
(1988):

23.13 Mainostavat vittua alussa, vituttaa
23.19 Kaikki kiinnostaa enemmän ku

leffa.
23.25 Tilanteessa on kysymys Miamin

keikasta, odotettavissa runsaasti
tissejä sekä perseitä.

23.33 Nukuttaa. Anteeksi
23.42 Alkaa melankolia iskeä

miehistöömme. Ei jaksa oikein
Poliisiopistot miellyttää enää

23.43 Quote from film: ”Kiva
etuvarustus.” (in english, it is.)

23.44 Very very... x 3. Niitä tuli monta
peräkkäin. Ei pysty, ei kykene
ajottamaan niitä erikseen :/

23.50 Miami Beach ei tuota pettymyksiä
niin etu-, kuin takavarustuksiensa
perusteella.. Quote: ”Siellon
Hikkala, isosuinen ja
terävähampainen Hikkala!”
Mahoneyn tilalla on stuntti. Oulaa
ei kiinnosta/naposta enää leffa
yhtään. Eipä kyllä minuakaan sillä
mutta... (-Z, toim. huom.)

23.52 Ketään ei enää kiinnosta. Ketään.
Ja siitäpä sisuuntuneena
katsoimme sisulla lopuun osan 5.
:E

0.04 Tämä on muuten PISIN
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Poliisiopisto EVER! DÄÄÄÄM!
0.09 Mahoney2 ei ole yhtä hyvä kuin

Mahoney1 mutta koska se on
Mahoney2, se saa pöminää. Prkl.

0.12 Harrisin etunimi on Thadeus!!
Eikä!? Kyllä!

0.17 VittuVitunVitunVittu.
Pieruhuumori ja kaikki muttei
mikään. Tylsää! Ei kiinnosta.
Ketään. Kun tämä loppuu niin
tämä homma/juttu loppu. Prkl. Ei
tätä seleväjärkinen kestä. Ei
millään. LET ME OUT!! (-all
members)

0.25 Tylsä ja arvattava loppuratkaisu
tulossa. Kivvaa. Varmaan.

0.26 Proctor jäi vilkuttelemaan, jäämme
vähemmän toivokkaina
odottelemaan josko tarina vielä
jatkuu.. :/
Ikävä kyllä, tarinaan oli tekemällä
tehty vielä jatkojuoni :E

0.28 Callahanin tissit.
0.29 Rinnat viilettävät kohti

loppuratkaisua......
0.30 Jani: -Paska haisee pahalle, ikinä

en enää paskanna.
Zaddam: Varmaan.
Oula: Ohan se varma.

0.36 Hightower on neekereiden neekeri.
Siis kaikkien neekereiden äiti. Ja
isä.

0.37 Muut leffat on tähän asti ollu
siedettäviä loppuratkaisuja
lukuunottamatta. Nyt on sitten ollu
paskaa tuutin täydeltä. Mitä
fiddyä?

0.38 Ja taas jaetaan mitalleja. Ja
Higtower saa toisen
poliisiopistojen historiassa. Ja sit
siitä komisarioksi. Harris ylentää
vieläpä. Ylen. Ruton. Ertun.

0.39 Great great pleasure... WHEE!

0.40 Tunnarille!
0.41 Fontille!
0.42 Onneksi se loppu. Nyt oli jo

havaittavissa huomattavaa
väsymistä. Ryhmän piristymisen
kannalta oli kivaa ottaa  muutama
foto. Jee.

Police Academy 6: Suuri rikosaalto
(1989):

0:46 Allekirjoittanut väsyi GT:n
avustuksella kovin viime leffan
aikana, ja oli jopa valmis
luovuttamaan koko kisan siihen.
Loppuminuuteilla vi4rtapiikki
pelasti, ja Tunakin märkäni
pystyyn. Pidan itseäni inspiraation
lähteenä kun pojat meinasivat jo
häipyä Caioon ja minä taivuttelin
heidät jäämään.

0.49 PA 6 pyörimään ja pisteitä taas
fontille.

0.50 Tunaa fituttaa Harrisin naama,
koska mies on unohtanut kiillottaa
nuppia viimeisissä jatko-osissa.
(tai sitten osasto on ollut liian
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kännissä tajutakseen sen.)
0.53 Kiillota Harris Kiillota. Vittu se

mies ei ole kiillottanut kepin
nuppia since COP.

0.54 Lasssard onkin kolmella ällällä
kutosen suomennoksen mukaan,
Callahanin tissit korjaavat mokan.
Anteeksi naiset ja naisenmieliset.

0.57 Alkanee tehdä jo tuskaa, mutta
keskinäinen kannustus auttaa
jatkamaan.

1.02 Fackler hakee luutun.
1.06 Nokialainen ei tiiä että sipuli on

parempi täyte ku moni muu
samalla kirjaimella alkava.

1.09 Oula tarjoili Caion salaatin
hankalasti, nauttijoita harvassa.

1.12 Lopulta se nilkki kiillotti sitä kepin
nuppia. Kahesti.

1.18 Throw your hands up in the air.
1.21 Tää uus Mahoney, jonka nimeä me

ei ees tiietä, on ihan hanurista.
1.22 Otetaan Callahanin Rinnooille.

Anteeksi humanistit.
1.22.02   Tää alkaa ihan oikeasti piimiä.

Police Academy: Moskovan keikka
(1994):

2.22 MANY MANY!
2.23 Meinaski mennä mennä

irkkaamiseksi. Alkaa kiinnostus
olla vähissä. Meininkin on
jotensakin vähissä, vaikka Katja
Sergejevna onkin kaunis venakko
my ass rules. Jee.

2.24 MahoneyIII on jo ihan kauhee
tapaus. Mut kyl sekin varmaan saa.

2.32 Zaddam kysyy, tarvisko laittaa
joku leffa pyörimään :E Tää nyt on
pyöriny jo suht pitkään

2.37 Ryssä tahtoo panna
MahoneyIII:sta. Miksei tällaista

Police Academy Marathon koettelee
kovimmankin karpaasin mielenterveyttä.

tapahdu suomessa?
2.44 MahoneyIII ei päässy samaan

uima-altaaseen miljuunien tissien
kanssa

2.45 Tässähän jengi piristyy loppua
kohden...

3.04 Joo... kiinnostaapa silimääkään.
Zaddamin rekryäminen menossa ja
muuten vaan puhuttiin niistä
perusasioista paskaa... siis viinasta
ja nais^H^H^H^H jalkapallosta...

3.05 Tackleberryllä on päässänsä
kohtuuton kalastajan veivi.

3.13 Valokuvakavalkaadi. Kukaan
mitään mistään leffasta tiedä.

3.17 Här kommer jag!
3.30 KAIKKI ON KATOTTU. Tai

ainakin pyöritetty nauhurissa ;)
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Informaatioverkostojen ”Chillaajat”
suvereenisti fuxisuunnistusvoittoon

Mitä saadaan, kun yhdistetään hieman suomiräppiä, sopivasti
sukupuolten välisiä eroja ja paljon meteliä tyhjästä? No tietenkin
fuxisuunnistuskisan voittajajoukkue… Hyvät naiset ja herrat: tämä tarina on
tosi!

Suuresti odotettu fuxisuunnistuspäivä koitti viimein. Vaikka
säätiedotuksessa oltiin luvattu ties millaisia sadekuuroja, paistoi aurinko
täydeltä terältä joukkueemme siirtyessä kohti lähtöä. Teekkaritalon pihamaalla
olikin melkoinen tungos. Suunnistuksen alkua odotellessa chillailimme ja
luukutimme kannettavasta ghettoblasterista Vanilla Icea muiden fuxien
suureksi ”riemastukseksi”.

Laulutuokio OTY:n puheenjohtajalle rauhoitti mielemme kunnes
kuulimme ensimmäisen tehtävän. Pientä hämmennystä ja miettimistä aiheutti
oliko kyse iskulauseesta vai ISKUlauseesta. Hätäilemällä ei tule kuin kusipäitä
mukuloita, joten lipun ja iskulauseen muodostuksessa kului tovi jos toinenkin.
Armoton aivoriihi tuottikin lopulta tulosta, kun päätimme sanoittaa (ja sovittaa)
uudelleen Seremoniamestaria. Lipu(i)stamme tulikin todella hieno(t), sillä
ainoana ryhmänä saimme maalailla sormiväreillä jopa neljälle paperille. Kuten
odottaa sopi, lippumme symboloi sukupuolten välistä tasa-arvoa,
informaatiota, chillailua ja monin tavoin kuuluisaa pienryhmäohjustamme,
Zaddamia.

Pitkällisen suunnitteluprosessin jälkeen Chillaajat (nimi keksitty n.
viidessä sekunnissa rastituomarin sitä kysyttyä) olivat valmiina lähtöön
viimeisten joukossa. Aurinkokin oli jo kadonnut jonnekin. Hyvä suunnittelu
kuitenkin tuotti tulosta jo lähdössä. Päivän ensimmäinen setti kehiin pienestä
ramppikuumeesta huolimatta ja pienen neuvottelun jälkeen pääsimme
tuomariston kanssa yhteisymmärrykseen panoksemme pistearvoista.
Lahjukset ja nimi Zaddam (konekillan tytöt tunsivat nimen heti!) auttoivat
meitä edelleen, mutta tuomaristo alkoi kuitenkin empiä…Jo ensimmäisellä
rastilla meille kävi selväksi kuinka korruptoitunutta politiikkaa
kaupungissamme harrastetaan ja löysimme oman aseemme vääristyneitä
arviointimenetelmiä kohtaan. Oli aika H:lle - hieronnalle, joka seurasi jokaisella
rastilla tuomariston epäröiviä ilmeitä tai varovaisia lausahduksia “kyllä me
nyt kuitenkin annetaan vain…”

Sitten olikin jo aika siirtyä kohti Kaijonharjun valintataloa ja
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juomavarastotäydennystä.
Matkan ensimmäinen
haaveri sattuikin
kyseisen puljun
pihamaalla, kun
huonosti reppuun
lastattu mallasjuoma
p i r s t o u t u i
k a t u k i v e y k s e e n .
Henki lövahingoi l ta
vältyttiin, mutta Karhu
III:n hengen menetys
tietysti harmitti.

S ä h k ö n
kiltahuone oli kuuma ja
ahdas, eikä lippukaan oikein meinannut mahtua ahtaaseen tilaan. Aika kulki
kuitenkin nopeasti ja vähän ajan päästä olikin meidän vuoromme. Toinen
fuxiporukka yritti väkisin tunkea edelle, mutta muutamalla hyvin valitulla
painokkaalla sanalla hekin uskoivat, että Infoverkostojen kanssa ei ole
leikkimistä. Pantomiimiesitys uhkasi muodostua yllättävän vaikeaksi ryhmälle,
joka on tottunut kommunikoimaan äänihuuliaan säästelemättä. Ponnekas
vakuuttelu ja lippumme ylpeä esittely baarimikon jakaessa drinkkejä vakuutti
kuitenkin tuomarit ryhmämme aidosta hengestä ja saatoimme jatkaa matkaa
tyytyväisinä.

Suunnistusohjeiden mukana tullut ristikko valmistui matkalla kohti
puheenjohtajien rastia, joka sijaitsi yliopiston parkkipaikalla. OTYn herra
puheenjohtajalle, Ojalan Antille, piti suunnitella vaalimainos A3-koossa.
Suunnittelutyö vei vain vähän aikaa, mutta tarkka piirrostyö vei aikansa.
”Mäkin äänestän Anttia!” povekas alaosaton tyttösemme julisti
mainoksessamme. Numerolla 69 saa tietysti laatua monessakin suhteessa…
Antilla olikin töitä yrittää pitää silmät päässään tutkaillessaan mainostamme.
Vaalibiisikin tuli kehitettyä siinä sivussa (”Chillaa Antin kanssa”), ja näillä
eväillä toivotimmekin Antille tervemenoa eduskuntaan. Meidän mielemme
olivat taas viittä pistettä paremmat.

Kun selvisi, että seuraavaa rastia ylläpiti Kritek, katosivat syntiset
viinakset nopeasti reppujen pohjalle. Norssin kentällä tuskin koskaan on nähty
vastaavaa näkyä. Epämääräinen vaatteista ja puolipukeisista ihmisistä
muodostuva jono kiersi ympäri sorakenttää epävireisesti “Jaakko-kultaa”
kaanonissa hoilaten. Tehtävänantoa kirjaimellisesti noudattaen soljuimme

Chilaajat sähkön kiltahuoneella. (kuva by Mikkox)
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kuin lastu lainehilla niin ylös- ja alas- kuin eteen- ja taaksepäinkin…
Ryhmämme taiteellinen vaikutus oli sokaiseva ja pisteitä ropisi yllättävänkin
paljon.

Suunnistusohjeet antoivat ymmärtää seuraavan rastin sijaitsevan torilla,
jonne lähdimmekin siirtymään – suurin osa pyörillä, osa bussilla. Olimme
tuhlanneet lähes puolet ajasta campusalueella hortoiluun, mutta kiirettä emme
jaksaneet kuitenkaan pitää. Välissä pidettiin vielä kusitauko ja joukkueemme
herrasmiehet auttoivat naista hädässä… Asentamalla polkupyörän pudonneet
ketjut paikalleen! Kun tarpeeksi monen ryhmämme henkilön sormet oli tuhrittu
kettinginrasvaan, hammasrattaat pyörivät jälleen auliisti ja matka saattoi
jatkua. Pyöräilijäporukkammekin onnistui pirstoutumaan kahteen osaan.
Torille saavuttiin puolisen tuntia Linnanmaalta lähdön jälkeen.

Torilla iski jo pieni kylmyydentunne joukkuetovereita odotellessa. Kun
kaikki olivat viimeinkin saapuneet kokoontumispaikalle Toripollliisin luokse,
pääsimme jatkamaan matkaa seuraavalle rastille. Näytelkää Matrixin jatko-
osa, kävi käsky lyhykäisyydessään ja mehän teimme töitä käskettyä. Sankari-
Neo ja matrix-beibe kävivät taistelua matrix-sauvan varastanutta pahaa
tietokonetta vastaan. Omstart OTiTlaisittain tuotti vielä häiriintynemmän
tuotoksen, sillä tässä versiossa Windows murtautui hyviksien Unix-systeemiin
ja varasti sauvan. Pahuuden käyttöjärjestelmä kehtasi vieläpä julistaa Bill
Gatesin jumalaksi. Tietoturva-aukkoja hyödyntäen pahaakin pahempi
käyttöjärjestelmä saatiin kuitenkin kaatumaan ja matrix-sauva palasi takaisin
oikealle omistajalleen. Tämänkin huippuleffan näette joulukuussa – vain
elokuvateattereissa! Lahjukset ja hieronta edesauttoivat taas hyvien pisteiden
saantia.

Seuraavaa rasti olikin hukassa. Kummasti illan pimetessä alkoivat
mielialammekin heitellä ja yhden rastin mystisesti puuttuessa olimme
aikaansaada yleisen rähäkän tulevaisuuden suunnitelmista. Leikin
keskenjättö ei ollut kaukana, mutta aikamme asiaa puituamme totesimme,
että kerran olimme näin pitkälle päässeet, olisi aivan sama vaikka kontata
maaliin, kunhan sinne joskus saapuisimme. Rastin löytymättömyyteen oli
tietysti looginen selitys, sillä kyseessä oli (n)arkkarirasti – heikäläisethän
ovat muutenkin hämärää porukkaa.

Pienen suunnistussession jälkeen (osa porukasta kävi nopsasti
tutustumassa Rattori-Lupiin ja hankki sieltä myös kuitin ostetusta juomasta)
löysimme itsemme kuitenkin eräältä toiselta rastilta, jonka (syyttömät)
rastivahdit saivat kuulla kunniansa huonosta suunnistusohjeistuksesta.
Samaisella rastilla pingispallo piti kuljettaa jokaisen ryhmäläisen vasemmasta
hihasta sisään ja oikeasta lahkeesta ulos. Vaatteiden vähentämisellä on
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perinteisesti aina ollut yleisöön hyvä vaikutus, ja joitakin asioita ei elämässä
yksinkertaisesti pidä ottaa turhan vakavasti, olkoon tämä nyt eräs niitä.
Nakuilemaan ei kuitenkaan alkanut kukaan, joten tulokseksi saimme vain
keskinkertaiset pisteet, vaikka tuskin kovinkaan monen muun ryhmän edustus
sisälsi yhtä monta naispuolta henkilöä.

Arkkaritalon rasti löytyi kun aikamme asiasta tappelimme ja
hienosäädimme lukemisen ymmärtämistämme. Kyseessä olikin laulurasti.
”Chillaa infon kanssa” osoitti taas käyttökelpoisuutensa, mutta perhanan
valkohaalarit meinasivat antaa miinuspisteitä, koska kukaan heistä ei
tunnistanut Zaddamin (jo ehkäpä legendaarista?) nimeä. Innokkaan
perseennuol… suostuttelun ja lahjusten jakamisen jälkeen (niskahieronta
osoitti taas käyttökelpoisuutensa) kuitenkin pisteitä ropisi jo melkein totuttuun
tahtiin (siis täydet).

Sitten olikin vuorossa varuslistan tarkastus häikäisevää finaalia varten.
Lämmintä ruokaa, erinäisiä kuitteja erinäisine leimoineen ja ”lumipallo”

Voittoisa joukkue potretissa
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löytyivät matkasta pienen soveltamisen jälkeen, joten oli aika suunnata nokka
kohti Rauhalaa.

Maaliin pääsimme viittä minuuttia ennen määräajan päättymistä. Pienen
odottelun jälkeen pääsimme tuomariston puheille. Erään ryhmämme pojan
pitämä sydäntä särkevä puhe naispuoliselle tuomariston jäsenelle naiselle
olisi saanut kenet tahansa lakoamaan polvilleen maahan ja sykkivä
tasavirtamme ansaitsisi patentin.

Yleisen häsläyksen viimein loputtua keräännyimme hetkeksi nurmelle
rinkiin seisomaan, tuhoamaan loputkin yhteisistä eväistä ja vain hetkeksi
tuijottamaan toisiamme. Päivä oli ollut pitkä, eikä meillä ollut aavistustakaan,
että se muuttuisi vielä pitemmäksi tulosten julkaisemisen jälkeen. Vaikka
melkein jokaiselta rastilta hyvät pisteet oli saatukin, ei kukaan vieläkään
tosissaan uskonut voittoon. Mutta niin vain kävi, että Foxiassa Chillaajien
nimet luettiin ensimmäisinä. Tiploomin ja lämpimän kädenpuristuksen lisäksi
suunnistusvoitosta napsahti fuxipassiin kaksi jokeripistettä. Suunnistukseen
panostaminen ilmiselvästikin kannatti, semminkin kun prohjuksemme vielä
lupasi voiton kunniaksi tarjota kierroksen opiskelijaravintola Caiossa.

-Team Chillaajat

”Jos sul on puutetta kavereista, chillaa infon kanssa.
Jos tahdot tanssia aamuun asti, chillaa infon kanssa.
Diggaatsa gimmaa taikka kundii, chillaa infon kanssa.
Ja jos sul on huomenna krapulapäivä, CHILLAA INFON KANSSA.”

Yleisönosastokirjoitus
SIK = Saatanan Inisijöiden Kerhoko?
Sattuipa taas Talolla. OTuTin iskuryhmä pelasi kaikessa rauhassa tuppea, kunnes
koitti hymnin aika. Laulettiin teekkarihymni ja sitten SIKkiläisten perinteiden mukaan
kiltahymni. Niin mitä tekevätkään sisarkiltamme sankarit laulun loputtua. Tulevat
yläkertaan kolmen (3!) eri henkilön toimesta valittamaan, että me neljä (4!)
lauloimme liian kovaa. Siinä vaiheessa jo pahasti näivettyneessä fuxisaunassa oli
vielä sentään useampi kymmenen smurffia paikalla. Minulle ei ainakaan koskaan
ennen ole tullut teekkari (varsinkaan kolme) valittamaan liian kovaäänisestä
laulusta. Ja me teekkarit olimme keskenämme ja yksityisissä tiloissa. Onko se
muka meidän vika, jos suurimman ja "kauneimman" killan jäsenet eivät osaa
laulaa? Kaikkea sitä kokee, kun vanhaksi elää. Mutta tämän olisin mieluummin
jättänyt kokematta.

-miihkali
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MATTI-CHALLENGE
Seuraavan pelin ovat kehittäneet Extreme
Drunksonsit äärimmäisessä luovuuden
purskeessa. Suuret kiitokset kuuluvat
luonnollisesti Matille, jonka elämä ja teot ovat
olleet mitä suurin innoituksen lähde meille
kaikille. Toivoaksemme peli ei häntä loukkaa, ja
vältymme oikeusjutuilta, sillä olemme kovin
köyhiä. Haluamme myös huomauttaa että pelin
lajit vain mukailevat legendan elämää, ja suuri
osa jutuista on suoraan hatusta vetäistyjä, eikä
niitä pitäisi sekoittaa mihinkään todellisuuden
tapahtumiin. Tärkeintähän on että ollaan
kaennissae ja kaikilla on kivaa. Jesh.

Säännöt:

Pelivälineistönä toimivat matti-siideri, pelikortit ja noppia (ainakin yksi d6-
noppa tarvitaan, muiden noppien käytöstä sovittakoon yhteisesti).

Matti-siiderit ostettakoon yhteisesti, ja pulloja ostettakoon runsaasti, jottei
pelin aikana pääse sattumaan ns. loppumisilmiö. Suositeltavaa on että yhtä
pelaajaa kohti on n. 15 pulloa mattia.

Pelille valittakoon Mäkituomari, joka jakaa kortit ja tulkitsee tulokset, sekä
ylläpitää järjestystä ja kontrolloi pelin etenemistä.

Tehtävät tulee suorittaa kohtuullisessa ajassa, mikäli katsotaan että tehtävän
suoritus tarpeettomasti viivästyy, tai pelaaja haluaa pitää tauon, tulee
pelaajalle yksi sakkomatti. Ylenantaminen tienaa pystyssä silti pysyvälle
pelaajalle samoiten yhden sakkomatin. Lajien välissä voidaan pitää taukoja,
mikäli yksikin pelaaja niin vaatii, ei kuitenkaan 10min pidempään elleivät
olosuhteet sitä ehdottomasti vaadi. Pelin aikana on suotavaa lausua
mäkimieshenkisiä lausahduksia.
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Lajit:

1. Harjoituskausi
Kyllä Matinkin täytyi harjoitella ennen kuin hän pystyi mahtaviin
suorituksiin mäkihypyssä. Suoritetaan korkeanpaikanleiri ja tutustutaan
pelivälineeseen. Kaikki juovat yhden pullon mattia yhdellä jalalla seisten.
Jalkaa ei saa vaihtaa kesken suorituksen, ja maakosketuksista saa
sakkoa, ensimmäisestä 4cl, toisesta 8cl, kolmannesta 12cl, jne.

2. Ponnistus
Ponnistuksen ajoittaminen on tärkeää. Siispä pullosta tulee juoda
sokkona (eli silmät kiinni tai peitettyinä) mattia siten, että nestepinta
ulottuu korkeintaa 5cm:n korkeuteen pöydälle asetetussa pullossa
mitattuna pöydän pinnasta. Lähimmäksi 5cm:ä päässyt on voittaja ja
muut saavat sakkoja seuraavasti. Tuloksen ollessa alle 5cm 4cl mattia
jokaiselta alkavalta senttimetriltä. Tuloksen ollessa yli 5cm 4cl mattia
jokaiselta alkavalta senttimetriltä sekä yksi pullo mattia rangaistukseksi
voitostapelaamisesta. Mittaustarkkuutena on 0.2cm.

3. Liito
V on tyylinä toimivin. Tärkeää on myös tasainen ilmaliito. Oikean ja
vasemman suksen tasapaino tulee saada kohdalleen. Kullekkin
pelaajalle jaetaan kaksi korttia, oikean ja vasemman suksen merkiksi.
Jos molemmat kortit ovat punaisia, liito menee ihan päin vittua, ja
pelaaja joutuu ottamaan 8cl paukun mattia, ja jatkaa lennon korjausta.
Jos toinen on punainen ja toinen musta, pelaaja ottaa 4cl paukun ja
jatkaa lennon korjausta. Jos molemmat ovat mustia, kaikki on ok ja
pelaaja jatkaa lentoaan. Jos molemmat kortit ovat ässiä pelaaja joutuu
paniikkiin kesken ilmalennon ja rangaistuksena tästä hän saa muiden
mahdollisten paukkujen lisäksi yhden sakkomatin. Liito kestää kaikilla
pelaajilla 6 kortinjakokierrosta.

4. Lennon pituus
Kaikille pelaajille jaetaan standardi korttipakasta kaksi korttia,
ensimmäinen kortti merkkaa metrejä, toinen kymmeniä metrejä, esim.
pelaaja 1 saa kurkon ja ysin, hänen pituutensa on 103m. Pelaaja 2
saa ykkösen ja akan, hänen pituutensa on 121m. Pisimmälle liitänyt
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saa 12cl paukun mattia, toinen 8cl, kolmas 4cl ja muut jäävät nuolemaan
näppejään.

5. Alastulo
Laskeutuminen on tarkkaa hommaa. Pelaajat heittävät vuorotellen
noppaa.

1-2 on telemarkkialastulo, loistavaa, juo 4cl mattia
3-4 on tasajalka-alastulo, senki tumpelo, juo 8cl mattia
5-6 on kaatuminen, nyt kävi pahasti, juo 12cl mattia kipuun

6. Kisassa on kaksi kierrosta, toista kohdat 2-5.
Lasketaan mäkihypyn tulokset:

2. Ponnistus: Kerroin hypyn pituuteen. 10/(millit ohi+10)
3. Liito: Lähtöpisteet 15. Jokaisesta punaisesta kortista -1 piste.

Jos pelaaja saa 2 ässää pisteet säilyvät ennallaan.
4. Lento: Kohdassa kolme saatus pituus*kohdan 1 kerroin
5. Alastulo: Lisätään tyylipisteisiin.

Telemark +5 pistettä
Tasajalka +-0
Kaatuminen -5 pistettä

Pisteet: Pituuspisteet osiosta kolme + tyylipisteet * 3.
Pisteet lasketaan molemmille kierroksille erikseen ja lasketaan sitten
yhteen. Voittaja on eniten pisteitä saanut. Jos tulee tasatuloksia ottavat
tasatuloksen saaneet pelaajat laisto-KPS:n(tm).

Palkinnot:
1. 12cl mattia
2. 8cl mattia
3. 4cl mattia
Viimeinen: 1plo mattia (opettele loertto hyppäämään) [ei huomioida
jos pelaajia vähemmän kuin neljä]

7. After-skijump
Nyt alko tenuttaminen. Jokaiselle pelaajalle jaetaan vuorotellen kortti,
4cl mattipaukkuja tulee kortin silmäluvun mukaan: 2: Juo 4cl mattia, 3:
juo 8cl mattia, 4: juo 12cl mattia, 5: juo 16cl mattia, 6: määrää 4cl
mattia jollekulle pelaajalle, 7: määrää 8cl jaettuna miten haluat, 8:
määrää 12cl, 9: määrää 16cl, 10: kaikki juovat 4cl mattia, 11: kaikki
juovat 8cl, 12: kaikki juovat 12cl, 13: kaikki juovat 16cl, 14: kukaan ei
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juo, kaikkia harmittaa, mutta pelataan ylimääräinen kierros. Kierroksia
pelataan 3, sekä mahdolliset ässäkierrokset, mutta kuitenkin vain yhden
korttipakan verran.

8. Laulaminen
Rohkaisuryyppy on paikallaan ennen laulusessiota, 4cl kaikille.
Lauletaan jokin yhteislaulu, mieluiten huonosti. Laulun loputtua tarvitsee
toisen paukun, 4cl kaikille.

9. Heitetään nopalla montako kertaa vaiheet 10 ja 11 toistetaan.
Yhteisesti voidaan päättää heitetäänkö kaikille yhteisesti vai kullekkin
pelaajalle erikseen.

10. Naimisiin
Hirveessä jurrissa kaikki ovatkin yhtäkkiä joutumassa naimisiin.
Noppa (d6):

1-2: vaimo on susiruma, juo 8cl mattia kipuun, liitto kestää n. 2kk
3-4: vaimo on tavallinen tallukka, juo 4cl, liitto kestää n. 4kk
5: vaimo on julkisuudenhakuinen pelle, ryyppää suruusi 12cl, liitto

kestää tasan niin kauan kuin Seiska on uudesta vaimosta
kiinnostunut

6: vaimo on malli!? miten tässä näin pääsi käymään? toisten tuska
maksimoimiseksi määrää 12cl mattia jaettuna miten haluat

11. Ero
Ero tuli. Syyt löytyvät nopasta (d6):

1-2: vaimo olikin susiruma, ilo päästä eroon,
määrää 8cl mattia

3-4: mokoma vain lähti, juo vähän (4cl)
suruusi

5: vaimo haki julkisuutta, hyvä että lähti,
määrää 12cl muille

6: vaimo löysi fiksumman, perkelesaatana,
ja vei kaikki rahat. Juo 12cl mattia.

12. Stripparin ura
Rahat o loppu, pakko alkaa strippariksi.
Pelataan 4 kierrosta räsypokkaa. Joka
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kierroksen voittanut määrää 8cl mattia, ja hävinnyt ottaa yhden
vaatekappaleen pois ja juo 8cl mattia.

13. Uskoontuleminen ja uusi elämä
On aika aloittaa uusi elämä. Siispä liityt ensimmäiseen vastaantulevaan
uskonhaaraan. Olet huomannut menneisyydessä tekemäsi virheet.
Sovittaaksesi tekosi uusi jumalasi vaatii sinua juomaan yhden pullon
mattia alle kahden minuutin. Uskossaan lujin, eli pullon nopeiten
tyhjentänyt, saa määrätä yhdelle vääräuskoiselle (vastapelaaja) 16cl
mattia, toiseksi uskonnollisin 8cl. Lepyttääkseen jumalansa joutuu
jokainen pelaaja lisäksi juomaan jokaista saamaan sakkomattia kohden
4cl mattisnapsin, joka koostuu 49 prosenttisesti kossusta, ja 51
prosenttisesti matti-siideristä. Tämän kiirastulen jälkeen on pelaaja
puhdistautunut niin henkisesti kuin fyysisestikin, ja valmis jälleen
kohtaamaan Seiskan toimittajat.

Laisto-KPS:
Kaikissa kiista tilanteissa kiista ratkaistaa pelaamalla tarvittava määrä
Laisto-Kivi-Paperi-Sakset-pelejä. Kaikki asianomaiset pelaajat pelaavat
Laisto-KPS:a yhtäaikaa ja mikäli kaikki kolme käsimerkkiä tulevat
saman aikaisesti pelaaja/pelaajat joiden valitsemaa merkkiä on vähiten
putoavat pelistä ja juovat jokainen 4cl mattia jokaista jäljellä olevaa
pelaajaa kohden.

Sääntöjen rikkominen:
Sääntöjen törkeästä rikkomisesta seuraa aina sakkopullo. Kännin
aiheuttamia inhimillisiä mokia tai lukivihreitä ei lasketa rikkomuksiksi.
Tahallisista, toistuvista rikkomuksista voidaan tarpeen tulen tuomita
useampi sakkopullo kerralla yhteisellä päätöksellä. Yhteinen päätös
on yksinkertainen enemmistö äänestyksessä. Sakotettavalla ei ole
äänioikeutta. Äänten mennessä tasan päätös ratkaistaan laisto-KPS:lla.
Sakkomatteja voi antaa enintään pelaajien lukumäärä jaettuna kahdella.
Pyöristykset tehdään aina ylöspäin.

Sakkomatti:
Aina kun pelaajalle tuomitaan sakkomatti on sakkomatti välittömästi
avattava nostettava pelaajan eteen lämpenemään. Sakkomatit tulee
juoda ennen pelin päättymistä.
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Kannustaminen:
Suorituksen aikana tulee toista pelaajaa kannustaa haluamallaan
tavalla, mutta pelaajaan tai pelivälineisiin ei saa koskea. Mikäli pelaaja
haluaa hiljaisuuden suorituksensa ajaksi on se hänelle suotava.
Ylenmääräisestä tahallisesta metelöinnistä hiljaisuuden aikana seuraa
sakkopullo.

Yleisö:
Yleisöä saa olla paikalla, mutta pelaajat eivät vastaa heidän
viihtyvyydestä, vaatteiden siisteydestä tai mistään muusta vastaavasta.
Yleisöltä toivotaan pelin ja pelirauhan kunnioittamista.

Suorituksen keskeytyminen:
Mikäli pelaajan suoritus häiriintyy hänestä riippumattomasta syystä,
esimerkiksi maanjäristyksen, tönimisen, kolmannen maailmansodan,
tai sulkemisajan vuoksi, saa pelaaja keskeyttää suorituksen, ja jatkaa
sitä kun olosuhteet sen jälleen suovat. Yleisön tai muiden pelaajien
metelöinti tai oma paha olo eivät ole riittävä syy suorituksen
keskeyttämiseen.

Voittaja on lähinnä se kuka on parhaiten pystyssä pelin lopussa, ja saa
palkinnoksi yhden mattisiiderin jokaista pelaajaa kohden. Jäljelle jäänyt
pelivälineistö jaetaan tasaisesti pelaajien kesken, olettaen että pelataan
yhteisellä pelivälineistöllä.

Jatkot pidettäköön Lahdessa. Mikäli Lahti on kohtuuttoman kaukana, voi
mikä tahansa sopiva paikka toimia Lahden sijaisena.
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2. Hyppykierros
2. 20.47
Jounille sakkomatti. Jukka&Jani 8cl.

neuvoa-antava tauko
3. 20.01
I Jani & Jouni 8cl, Jukka 4cl
II Jouni 8cl, Jukka 4cl, Jani kuivinsuin
III Jouni 8cl, muut 4cl
IV Jukka & Jani 4cl, Jouni kuivinsuin
V Jukka & Jani 4cl, Jouni taas kuivinsuin
VI Kaikki kuivinsuin! Vitun amatöörit!

4. 21.03
Jani 23m, Jukka 19m, Jouni
136m
Jani 8cl, Jukka 4cl, Jouni
12cl
Muut pelaajat odottavat
Jounia, vielä viimeiset
sentit...
Kuo l i a a k s i nau ra t t a j a
McHaka saapui paikalle.
5. 21.14
Jukka 12cl (kaatuminen),
Jouni 4cl (telemarkki!), Jani
12cl (kaatuminen)

Pisteidenlasku
6.
Jani: 5 + ((3/4) * 46) - 5 = 34,5
Jouni: 0 + ((3/4) * 184) + 0 = 138
Jukka: 6 + ((3/4) * 56) - 5 = 43
I: Jouni 12cl
II: Jukka 8cl
III: Jani 4cl
WHEE! Jounilla htökhii...

Jounin kusi?tauko

1. 20.04-20.05
Peli avattu. Pullot uppoavat kiltisti, 33cl
per äijä.

2min tauko
1. Hyppykierros

2. 20.07
Jouni lähimpänä, Jukka toisena, Jani
kauimpana.Jukka & Jani sakkoa 4cl, ja
Jukalle sakkomatti.

3. 20.18
I Jani 8cl sakkoa, muut 4cl
II Jouni 8cl sakkoa, Jani

4cl, Jukka kuivilla
III Kaikki 4cl
IV Jouni 8cl, muut kuivilla
V Jouni 8cl, muut 4cl
VI Jouni & Jukka 4cl, Jani

kuivilla
Jani säätää Jounin
snapseja, Jouni
 KUIKKA! Eräs ihmetteli
jo: “Onko tässä
potkua...?”

n. 5 min tauko
4. 20.33
Jani 23m, Jukka 37m, Jouni 48m
Jani 4cl, Jukka 8cl, Jouni 12cl
Pelaajat laulavat, ilmeisesti vielä
laulattaa...

5. 20.36
Jouni 12cl (kaatuminen), Jukka & Jani
8cl (tasajalka-alastulo, vitun tumpelot!)

tauko n. 5min.

MATTI-CHALLENGE-kisaraportti
Kun upouusi peli oli kehitetty piti sitä tietysti päästä testaamaan. Kauneimmiksi ja

rohkeimmiksi osoittautuivat Extreme Drunksoneista kolme jiitä, Jouni, Jukka ja Jani.
Mäkituomarina toimi ajoittain PPPalsola ja välillä Risurissanen, pöytäkirjaa kirjoittelivat
abbout samat henkilöt, kaikki taisivat olla oer. Tulokset voitte lukea alta...
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2. kierros: Jani voitti, määräsi Jounille
8cl, ja Jouni hävisi ja joi toiset 8cl.
3. kierros: Jani voitti, 8cl Jukalle, Jouni
hävisi ja joi 8cl.
4. kierros: Jukka voitti, määräsi 4cl
itselleen ja Jounille, Jani hävisi ja joi 8cl.

13.
Jani tyhjensi pullon nopeiten Jouni oli
kakkonen ja Jukka viimenen. Jani
solidaarisuuttaan määräsi 16cl Jounille,
ja Jouni 8cl Janille. Jei.
Lisäksi kaikki oli ottanut yhden
sakkomatin, joten vastaavasti jokainen
otti yhden mattisnapsin.

Näin saatiin ihkaensimmäinen Matti-chal-
lenge loppuun saakka ja päästiin
julistamaan voittaja. Hämmästyttävää
kyllä, kaikki kilpailijat olivat pystyssä kisan
loppuun saakka. Täten voittajiksi
julistettiin kaikki kilpailijat. Huraa!
Hämmästyttävää ei liene se että vähään
aikaan ei kisailijoille matti maistunut.

After-skijump
7. 21.36
Jani: kaikki juo 16cl | Jani juo 4cl | Jukka

& Jouni 8cl
Jouni: kaikki juo 4cl | kaikki 8cl | Jukka

& Jani 4cl
Jukka: itelle 12clk | itelle 12cl | Jani 8cl,

Jouni 4cl
Jouni uhkailee oksentaa.

8. 22.06
Laulettiin Unkarin viinistä

9. 22.09
Heitettiin loppukierrosten määrä: Kuksi
heittää: 2.

Ekat vaimot
10. 22.11
Jani: Susiruma, 8cl
Jukka: Susiruma, 8cl
Jouni: Julkisuudenhakunen pelle, 12cl
(tuom. huom: juuri näin!)

11. 22.17
Jani: Löysi fiksumman, 12cl
Jukka: Susiruma, Jukka & Jani 4cl
Jouni: Julkisuudenkipeä paska, Jani 8cl,
Jukka 4cl

tauko perkele, Jani halusi (mitävittua)
Tokat vaimot

10. 22.20
Jani: sakkomatti!
Jani: 12cl
Jukka: 4cl
Jouni: 4cl

(toim. huom. tässä vaiheessa
pelimuistiinpanot menevät huomattavan
epäselviksi, joten virheet ovat
todennäköisiä)

11. 22.44
Jani: mokoma lähti, 4cl
Jukka: Susiruma, Jukka & Jani 4cl
Jouni: Susiruma, Jukka & Jani 4cl

12. 22.46
1. kierros: Jouni voitti, Jani hävisi, Jouni
määräsi Janille ja Jukalle 4cl ja Jani joi
lisäksi 8cl ja otti kengät pois.

Naismainen juttu

1. It is important to find a man who works
around the house, occasionally cooks
and cleans and who has a job.

2. It is important to find a man who makes
you laugh.

3. It is important to find a man who is de-
pendable and doesn't lie.

4. It is important to find a man who's good
in bed and who loves to have sex with
you.

5. It is important that these four men never
meet.

- sent by: Jasmi
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Seuraavassa numerossa
Magic-sarjakuvaa

Fuksi(myynti)kuvasto
Tumpun palstan toivottu paluu

InnoIT-excuraportti
Seuraavassa hieman esimaksua:

Vuxen kvinna
Vuxen kvinna jag är
Inte ännu förlosa till världens vindar
Vår union skulle bli starkare
Jag skulle vilja fortsätta brabörjande resan
När tiden svårigheter till vår vägen bringar
Från lyckan vi gör protekterande muren
Styrken den här kärleken svampar
Vår lyckan tar lång tid
Ingenting vi får hindra
Från mycket jag ger bort
Om bara med mig får jar tycka om dig

Neej
Din frihet vill inte jag explortera
Jag vill inte
Din självhet inte tro på
Du behöver jag
Som en hjärtavänne vuxen kvinna
Alla vi delar
Vår andra skulle vi supportera
Vuxen kvinna känner skarrar tungheten

Min rygg översätter jag inte
Från min lycka kämper jag och jag inte

räddar
Från vår andra vi ser efter
Tar vi långa tiden presser
Vår inte kollapserar frekvenser
Från vindar till protektion
Dog tar jag on jag får

Neej
Din frihet vill inte jag explortera
Jag vill inte
Din självhet inte tro på
Du behöver jag
Som en hjärtavänne vuxen kvinna
Alla vi delar
Vår andra skulle vi supportera
Vuxen kvinna känner skarrar tungheten

Du behöver jag
Som en hjärtavänne vuxen kvinna
Alla vi delar
Vår andra skulle vi supportera
Vuxen kvinna känner skarrar tungheten

Du behöver jag
Som en hjärtavänne vuxen kvinna
Alla vi delar
Vår andra skulle vi supportera
Vuxen kvinna känner skarrar tungheten

Kehitetty InnoIT-excubussissa
menomatkalla väsyneenä (60%

sanoittajista) ja nousuhumalaisena (toiset
60% sanoittajista, tästä saamme noin 120
persoonaa). Saa laulaa vapaasti aina kun

niin haluaa.
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Minigolfturnaus Nallikarissa 24.8
Elettiin huippulämpimän elokuun loppua, kun OTiTin urheilijanuorukaiset

kerääntyivät Nallikariin golfaamaan pienesti. Ilma oli kuin morsian: kuuma,
kostea, hikinen. Pelaajia oli tusinan verran ynnä pari Tampereen vahvistusta.
Näistä muodostettiin neljä ryhmää, joista kolme oli voitosta pellaajia neljännen,
tietä auranneen, voittajaryhmän keskittyessä powergolfin iloihin (Ysii!!).
Pelatessa huomasimme, että powergolfilla saa paljon pisteitä ja
nokkosenpolttamat jalat. Pelaaminen oli myös hyvin hauskaa, sillä vahingonilo
on paras ilo. Kierroksen päätyttyä pojoja ynnäiltiin ja väännettiin kättä
pisteytyksestä. Sekopääjuomari Iso-K julisti voittajaksi jonkun ihmeen
pulloonsylkijän. Koska palkintona ollut käkikello piti tuhota paikan päällä,
päätettiin palkinnot jakaa käännetyssä järjestyksessä, ja käen korkkasi Wexi
(joka myös oli selvinpäin!). Lopuista ei ole niin väliä, katso taulukosta.

Joukkue: Ysii
Reikä Mika Make Sumi Spede
1 4 3 4 5
2 3 9 6 9
3 2 5 4 5
4 9 2 4 3
5 7 9 3 6
6 9 9 9 9
7 9 9 4 9
8 5 9 3 9
9 9 9 9 9
10 5 3 3 3
11 9 9 3 2
12 1 4 1 5
13 4 4 3 3
14 9 1 9 9
15 9 9 9 5
16 7 1 5 2
17 2 9 7 9
18 9 2 7 9
yht. 112 106 93 111
Sija paras 12. 11. 13.

Jos 7 lyöntiä eikä reikään, niin 9

Joukkue: Voitosta pellaajat
Reikä Janne Arto Tommi
1 2 3 3
2 4 8 4
3 4 3 3
4 3 5 4
5 5 3 4
6 8 5 3
7 2 2 2
8 2 3 3
9 1 6 1
10 4 3 3
11 4 4 5
12 6 2 3
13 3 2 2
14 1 7 5
15 8 1 7
16 3 3 2
17 4 2 2
18 2 1 7
yht. 66 63 63
Sija 5. 2. 2.

Jos 7 lyöntiä eikä reikään, niin 8
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Joukkue:    Välimallin jätkät
Reikä K Noze Pipo
1 3 3 3
2 3 8 5
3 2 2 3
4 4 2 3
5 4 4 4
6 8 8 8
7 2 6 1
8 3 4 2
9 8 4 1
10 2 4 3
11 3 4 2
12 2 1 5
13 4 3 3
14 8 2 6
15 8 2 8
16 4 3 3
17 3 4 3
18 8 2 1
yht. 79 66 64
Sija 8. 5. 4.

Jos 7 lyöntiä eikä reikään, niin 8

Joukkue:    Tamperelaiset
Reikä Paho Wexi Anna Antti
1 3 3 3 5
2 7 1 8 6
3 3 2 4 3
4 5 3 3 5
5 4 5 4 4
6 8 8 8 8
7 3 2 2 8
8 2 4 3 3
9 5 1 8 8
10 3 2 6 4
11 3 3 4 4
12 3 1 2 5
13 2 4 4 3
14 5 1 8 8
15 2 2 8 3
16 1 2 3 3
17 3 4 2 4
18 8 2 1 2
yht. 70 50 81 86
Sija 7. 1. 9. 10.

Jos 7 lyöntiä eikä reikään, niin 8

Rokelin Runo
"Olin eilen pienessä tuiskeessa, enkä tarkoita lunta.
Kurkku oli niin kuiva, etten saanut edes unta.
Päätin mennä lähimpään baariin."

"Siellä minä tilasin olutta, sillä ilta oli vielä nuori.
Juotiin kilpaa jonkun papan kanssa, pöydälle kasvoikin suuri lasivuori.
Katsahdin kummeksuen vaariin."

"Kova ryyppäämään, ajattelin, miten tuolla iällä vielä tohti?
Minä ainakin olin aivan kännissä, ja lähdin vessaa kohti.
Ukki on päällikkö, sanoin, ja oksensin lavuaariin."

"Kai tuo äijä on entinen teekkari, ei muuten mua pöydän alle jois.
Mutta koska tappio on jo selvä, on sama kun lähtis täältä pois.
Ei kämpille, vaan meen pyöriin jonnekin basaariin."

-TF
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