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Pääkirjoitus
Et ne nos inducas in tentatiomen

Ei hele. Onko syksy jo näin pitkällä? Koska nykyään Terminaalin deadline on toi-
mi�ajien mielestä lähinnä (huono) vitsi, lehden teko on sujunut aivan hemmetin 
kivuliaasti. Toisaalta on yllä�ävää, e�ä ruoskan ja banaanin avulla motivoidut toi-
mi�ajaparat ovat saaneet tehtyä varsin hauskoja (tai  ”hauskoja”) ju�uja. Ainakin 
killan sosiaali- ja terveysministeri nyökkäili päätään hyväksyvästi  lehden betaver-
siolle, mikä toisaalta ei väl�ämä�ä kerro lehden laadusta mitään...

Kannen mainosteksti ei pidä ihan sataprosen�isesti paikkaansa, sillä nuoren fuk-
silihan lisäksi  keskiaukeamalta voit bongata killan ehdokkaat Oulun yliopiston 
ylioppilaskunnan  edustajistovaaleissa. Löytyyhän sieltä muutama jarrukin. Lisää 
vaaleista voit lukea PJ-palstalta.

Muutoin lehti on varsin monipuolinen, sisältäen kaikenlaista kivaa aina kesätyö- ja 
fucuraporteista homosteluquoteihin ja avoimeen po�uiluun päätoimi�ajalle. Jouni, 
vuoden viimeisessä lehdessä nähdään kuka viimeksi nauraa...

Niin joo: fuksit, älkää pelästykö sivujen laidasta löytyviä irkkiquoteja. Suurin osa 
OTiTlaisista miehistä ei yritä iskeä teitä, vaikka irkkikanavan tai kiltahuoneen jutut 
antaisivatkin sellaista ymmärtää. Homojutut ovat vain pienen, mu�a kuuluvan 
ryhmän (kaikki sanovat tässä vaiheessä ”YTY”) sisäpiiriläppää. Heteroseksi ni-
mi�äin, se se on muuten oikeasti tärkeä ju�u. Jos teknillisen koulutuksen saaneet 
ihmiset eivät tee lapsia, tämä maa joutuu muutaman sukupolven kulu�ua huma-
nistihippien käsiin! 

Mie�ikääpä sitä.

-Tane

OTiT 
kannatusjäsenet:

22:43 <@Scenecop> se joka oli 
vuosijuhlilla
22:43 <@Scenecop> (muistat-
ko mitään? :)
22:44 <@YTY> en :D
22:44 <@YTY> olin kuulemma 
ahistellu sitä tai jotain siitä 
bändistä :D:D
22:45 <@iiska> Yty pikku-kes-
neä vaan ahdistellu - HYI!
22:45 <@YTY> reikä-ku-reikä, 
eiku..

22:18 <@YTY> tuun kainuusee 
jouluks :D
22:18 <@Worm> eek D:
22:18 <@Worm> no meen 
kuhmoon piiloon
22:19 <@YTY> tuun Sleperin 
kanssa ahistelee sua sinne
22:19 <@Worm> :C
22:19 <@YTY> ja taas on yks 
joulu pilalla
22:19 <@Worm> YTYltä ei saa 
ko pehmeän paketin
22:20 <@PappI> on se kuhmo 
sen verra metässä et luulisin 
wormin olevan aika turvassa
22:20 <@Worm> ”i have a 
little surprise for you, but don’t 
worry, it will get bigger!”
22:20 <@YTY> sisältä peh-
meän

18:25 <drooool> ytyllä on kui-
tenki kaikista komein
18:25 <drooool> siis tunnus
(YTY is homop0rn@otitsu
n.oulu.fi)
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PJ-palsta
Oikein hyvvää syksyä, arvon kiltalaiset!

Lähiviikkojen teemana ovat pitkästä aikaa vaalit. Alustukseksi 
kerron hiukan ylioppilaskunnasta niille, jotka eivät tiedä. Kaikki 
me opiskelĳat olemme ainakin toistaiseksi jäseniä Oulun yli-
opiston ylioppilaskunnassa. Maksu, jonka syksyisin maksamme 
yliopistolla opiskellaksemme, on ylioppilaskunnan jäsenmaksu. 
Ei siis
yliopiston maksu. Ylioppilaskunta tarjoaa meille palveluina 
esimerkiksi oikeusapuneuvontaa, lyhytaikaista lainaa, yliop-
pilaslehden, oikeuden käy�ää YTHS:n palveluita ynnä muuta. 
Lisäksi ylioppilaskunnalla on melkoisesti vaikutusvaltaa esi-
merkiksi PSOAS:ssä ja Unirestassa hallituksissa istuvien opiske-
lĳaedustajien muodossa. Ei siis mikään merkityksetön järjestö, 
vaikkei monesti opiskelĳoille kovin näkyvä olekaan.

Ja ne vaalit si�en? Viime kädessähän OYY:n asioista pää�ää edustajisto. Edustajis-
tossa istuu lauma opiskelĳoita, jotka edustavat eri tieteenaloja tai vaihtoehtoisesti 
eri polii�isia näkemyksiä. Se, ketkä edustajistoon loppujen lopuksi pääsevät näke-
myksiään soveltamaan ja etujaan valvomaan, päätetään suhteellisilla listavaaleilla.
Vaaleissa äänestä�e te, arvon opiskelĳatoverini, tai ainakin niin toivon teidän 
tekevän. Äänestäminen tapahtuu siten, e�ä yliopistolla hiippaillessanne käy�e 
sopivalla äänestyspaikalla yksin tai laumana, kirjoita�e suosikkiehdokkaanne nu-
meron äänestyslipukkeeseen, joka laitetaan sulje�uun kirjekuoreen ja pudotetaan 
vaalilippaaseen. Varsin pieni vaiva siis. Sen sĳaan jos et äänestä, on turha mennä 
itkemään kenellekään, jos väärää mieltä olevat valitut edustajat tekevät mielestäsi 
typeryyksiä. Sitä vastoin läpi ajamasi laatuehdokkaan voit aina tehdä tietoiseksi 
Oikeista mielipiteistäsi.

Vaaliuurnilla nähdään ja tuo kaverisikin äänestämään!

Hyvää loppusyksyä toivo�aa

 -Viljo the kuluva PJ-
PS. Nyt kun vaalit tulivat puheeksi, suosi�elen fukseja hakemaan pisteitä mm. 
killan ja OTYn vaalikokouksista. Niitä on aika vänkä seurata.

12:14 < Wexi> penis
12:14 <@Heze^> mainittu
12:15 <@raakkel> wanha
12:15 <@Flaksi> lol
12:23 < Wexi> ha
12:23 < Wexi> ei mun penis nyt 
niiiiin wanha oo
12:25 < Wexi> ens titeeneihin vois 
tulla heilutteleen sitä
12:25 <@Flaksi> o_.
12:25 < Wexi> tai saas kattoo nyt 
jos jopa aiemmin
12:25 <@Flaksi> hui
12:39 <@Rey> Wexi: sun penis on 
kyl niin nähty
12:39 <@Rey> liianki kanssa, 
sanosin
12:40 < Wexi> no kiva että oot 
katellu tarkkaan
12:45 < Wexi> Rey, ja ei välttis 
kaikki nuoremmat oo
12:47 <@Rey> ne onnelliset
12:47 <@Rey> ei sitä kyl tartte 
tarkkaan katella ku sun viuhahdus-
frekvenssi on kuitenkin moninker-
taine keskimääräiseen verrattuna
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Fuksit ovat taas täällä: niitä ei voi välttyä näkemästä tai kuu-
lemasta. Joka paikassa niistä myös puhutaan. Minkänäköisiä 
karvaturpia ja lökäpöksyjä onkaan saapunut kiltaamme tänä 
vuonna? Se selviää seuraavilta sivuilta. Sen pidemmittä pu-
heitta, saanko esitellä...

FUKSIT 2007!

Kuluneen kesän aikana kiltamme ex-hallitus vuodelta 2006 järjesti keskenään hui-
man Fuksibongauskisan®. Kisa suorite�iin kesällä ja tehtävänä oli bongata tulevia 
OTiT -fukseja jo kesän aika, eli siis välillä kesä-elokuu. Bongaus määriteltiin niin, 
e�ä pitää kyetä yhdistämään irc-nick ja naama, sekä todistaa kisatovereille rii�äväl-
lä tarkkuudella, e�ä kyseessä todella on tuleva OTiT -fuksi.

Kilpailu oli äärimmäisen tiukka ja haastavuudeltaan suorastaan hermoja 
raastavaa tarkkaavaisuu�a vaatinut. Osallistujamäärä tosin jäi 
hieman odote�ua pienemmäksi.

Monenlaista tyylisuuntaakin oli havai�avissa kisassa suo-
riutumisen suhteen. Ma�i käy�i osin hieman närkästystäkin 
aiheu�aneella tavalla hyväkseen sosiaalista verkostoaan, sekä 
sukulaisuussuhteita.  Paavon pääasiallinen työkalu puolestaan 
oli irc-galleria.net ja iiskalla joku hemmetin selainpeli (Travian). 
Kilpailun ainut luote�ava live-bongaus tapahtui Qstockin aikaan 
useamman kisailĳan kesken yhtäaikaisesti, joten siitä joudu�iin 
antamaan jaetut pisteet sekä iiskalle e�ä Paavolle.

Kesän Fuksi-
bongauskisa®

Kisan tulokset:

1. Matti, 4 pistettä

2. Paavo, 3 pistettä

3. iiska, 2 pistettä

Onneksi olkoon Matti!
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Ernon pienryhmä
Voi raukkaparkoja. Pienryhmäohjaajaksi napsahti konefuksi ja jälki näy�ää 
olevan sen mukaista: siis opiskelu kiinnostaa ja riennoissa käydään harvoin ja 
hillitysti. Tukka pois ja työelämään!

Jarmo Luomala Juhani Ahonen Juho Grundström

Mikko Nevala Tapio Karppinen Thomas Spalding

01:48 <Herkkae> jos toinen huu-
telee kullia ni se ei tarkota että 
ois homo
01:48 <Herkkae> eihä se suihin ot-
taminenkaa tarkota että ois homo
01:49 <Scenecop> hä, mitä vittua?
01:49 <Scenecop> kyllähä jos nää 
tykkäät imeskellä peenistä ni kyllä-
hä nää pesunkestävä hinttari oot
01:50 <Herkkae> siis se ny o iha 
normaalia
01:50 <Herkkae> muuallakin 
suomessa
01:51 <Herkkae> otetaa läpällä pari 
kuvaa ku kaverin kulli o suussa jne
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Onnin pienryhmä
Paras <3

Anssi Torvinen Juha Okkonen Marko Niemelä

Mika Hill Sakari Alapuranen No mutta moi!

14:51 < Heze^> mites nuo norssin 
koulut olikaan
14:51 < Heze^> ala-aste on lähem-
pänä opistoa?
14:52 < Heze^> ja yläaste kaito-
väylän toisella puolen?
14:52 <@wr> nii
14:52 < Heze^> ok
14:52 <@wr> eli tiiä kummassa o 
nuoremmat kohteet vai :F
14:52 <@wr> +t
14:52 < Heze^> pitää aina varmis-
taa ettei sorru matureen
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Tuomaksen pienryhmä
Mielenkiintoinen ja ennen kaikkea aktiivinen ryhmä. Lupaavia fukseja matkalla 
teekkareiksi!

Antto Saukkonen Janne Mustaniemi Juha Vilppola

Ville-Veikko Kovalainen Väliapina 2Väliapina 1

20:20 <@iiska> Mitä ihmettä, 
onko Frendeissä Bruce Willis
vierasnäyttelijänä
20:21 <@Scenecop> bruce!
20:21 <@Scenecop> kovis
20:22 <@Scenecop> jos oisin nai-
nen ni brucelle saattasin antautua
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Topin pienryhmä
Mitä saadaan, kun samaan pienryhmään otetaan Kainuun kasva�i, raudanluja 
judopioneeri, armoton karatekostaja ja viekas tietokonevelho? Entä jos vahvis-
tukseksi saadaan vielä kaksi Fysiikan laitoksen karuilla käytävillä karaistunu�a 
taistelĳaa? Voin kertoa: menestys on taa�u. Nämä kaverit ovat näkyneet ja kuu-
luneet muun muassa killan tapahtumissa, bileissä, kiltahuoneella ja kuulemma 
jopa luennoillakin. Myös pienryhmän IRC-kanava on ollut kovassa käytössä. 
Ilokseni voin todeta, e�ä kyllä näistä kelpo teekkareita tulee.

Harri Väisänen Janne Seppänen Marko Mäkeläinen

Miikka Visanko Pekka Liukko Xuan Vu

Aki Mikkonen

14:45 <@junes> tokihan perse on 
vielä kipiänä tohtorin jäliltä

Yo, Adrian! I’ll be back
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Veli-Pekan pienryhmä
”Minä, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8... Joo. Kaikki paikalla.”

Anton Nevala Antti Väyrynen Miikka Kannasvuo

Mikko Yliniemi

Pekka Lonnakko

Tuomas Seppänen

Tuomas Vähänen

14:41 <@Jaker> onkohan liian ho-
moa laittaa terhin koruja päälle

Se toinen Lonnakko

Mikko Juhonen
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Ilkan pienryhmä
Ilkka on niin kiireinen pro, e�ei ehtinyt kirjoi�aa ryhmän esi�elyä. Elämme toi-
vossa, e�ä tästäkin sakista kasvaa kelpo Teekkareita.

Jari Rantamaula Mika Rantala Simo Heinonen

Teemu Vikamaa Tuukka Kivilahti Kesne!!!

15:26 < YTY> vaihtelua homo-quo-
teille, linux-draamaa
15:31 <@Jaker> miten ois sitte 
kompromissinä linux-homostelut

12:49 <@Scenecop> joo, lonnakko 
on helppo

00:40 <@Scenecop> joku sun fuk-
buddy sielä salossa? :)
00:40 <@Herkkae> jaakkerin 
kaveri kans
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Joonaksen pienryhmä
Eivät osaa suunnistaa, mu�a yri�ävät kovasti. Kyllä näistä vielä jotain tulee.

Antti Kettu Juho Parviainen Lauri Tuomikumpu

Olli Huurinainen Pekka Piippo Toni Dahl

Helkan pienryhmä
Pienihän tämä ryhmä on. Omatoimisuu�a löytyy, ja asioista otetaan selvää. Eikö-
hän näistä teekkareita saada. Joku näistä saa�aa valmistuakin!

Ilkka Hautala Juho Purola Mika Kaaretkoski
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Pian pienryhmä
Oikeita kalja -ja siiderisieppoja koko porukka. Aina menossa. Kunnon teekkarin-
alkuja. Mun ehdo� omasti ihkuin pienryhmä tähän mennessä!!

Joonas Rajaniemi Katariina Heikkinen Pasi Keski-Korsu

Petri Paakkola Timo Mäkinen Yang Zhou

13

Kiltahuoneella kuultua:
- Jos hakis YTHS:ltä poikkileikkauksen miehen sukupuolielimistä... Tervetuloa 
syn� äreille!  (OCom mie� i sopivaa syn� ärilahjaa)

- Ens vuonna OTiTille nahkahaalarit! Mustaa nahkaa...
- Minä ainakin tilaisin! (Tupeco kanna� i Terviksen ehdotusta oitis)

- Sos. tervin lokerossa ei oikeesti oo muuta kuin kondominasennusohje ja homo-
pornoo (Tervis paljasti taas hieman liikaa itsestään)

- Jotenki tuntuu e� ä aina kun naamailee niin kynnet kasvaa nopeemmin (Ter-
viksen huomio tämäkin)

- Näin unta e� ä Queer Eye for the Straight Guy -porukka tuli kotiin ja hei� i 
mun teekkarilakin pois: ”Hyi tämä on ihan kauhee!” (Tällaisia painajaisia näkee 
vyacheslav)

- Meidän pitää löytää joku toinen yhteinen harrastus kuin kaljanjuonti (Iiska 
tili� i hapokkaan illan jälkeen, vaikka piti o� aa sivistyneesti)
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Millan pienryhmä
Väi�ävät käyvänsä luennoilla, mu�a näkyy myös pippaloissa + kaiken maailman 
härdelleissä. Ihania nää on! :)

Aki Huttunen Atte Päärni Lauri Majamaa

Matti Kesti Meeri Sarajärvi Mikko Hostikka

Salla Särkelä

21:48 <@paavvoo> noon kyllä 
huippuja ne vessat tuolla teatte-
rilla :)
21:49 <@paavvoo> daniel graig, 
deppin johnny ja edward norton on 
nyt testattu

Uljas Diktaattorimme
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Riikan pienryhmä
Tässäpä näe�e oivan joukon eri�äin mukavia fuksi-lajin (lat. phuksus phuksus) 
edustajia. Heitä voi tavata niin yliopistolla kuin kaikenmoisissa tapahtumissa 
siellä sun täällä. Sulosia ku mikkä <3

Jani Lusikka Jussi Auvinen

Pekka Hurskainen Sofia Piisilä Tuomas Vilppola

09:03 <@YTY> mulla on muuten 
sormi kipiä eilisestä :D
09:05 <@iiska> Mitähän ne on 
touhunnu sen Caiosta lähdön 
jälkeen...
09:06 <@iiska> Yty-Matti siis
09:07 <@YTY> juteltiin mukavia 
vaa, saattia pidemmälle en päässy 
tällä erää...

Lassi Arvekari
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Tuomo Mattila

31

Antti Palsola Tiina Maununiemi

Juhamatti Niemelä Markku Hentilä

Jaakko Rajakallio

Matti Mölläri Miikka Saukko

Mika Pohjanen Olli Huoviala Pauliina Perkkiö Ilkka Ollakka

Ei kuvaa

32 33 34

38373635

39 40 41 42

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit pide-
tään 7.11.2007. Edustajisto on ylioppilaskunnan korkein 
päättävä toimielin, joka päättää mm. jäsenmaksun suuruu-
desta. Varmista että saat äänesi kuuluviin!

Tietotekniikan ja informaatiover
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Saila Järvinen Heikki Laine Riikka Kemppainen

Ilkka Mattila Markus Hietava

Tuomas Mustonen

Erno Klemetti Kalle Lyttinen

Onni Komulainen Tuomas Parttimaa Topi Pohjosaho Pekka Hurskainen

Janne Kätevä Tuukka Kivilahti Eija Moilanen Pia Olli
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kostojen opiskelijoiden vaaliliitto
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- Lasse
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oi, scene <318:20 <@Sniper1> no kai ny 
ainaki kaks mennee
18:20 <@Sniper1> pitää vaa 
ajella huomaamattomasti
18:20 <@Sniper1> :>
18:21 <@iiska> Kesne kans
18:21 <@iiska> Kesne kai se 
eniten tarttee kyytiä ku ei sillä 
oo kumia
18:21 <@YTY> oi, scene <3
18:22 <@YTY> ilman kumia

19:53 <@Scenecop> meikän 
ainua book on Macbook 
(<3<3<3<3<3) :)
19:53 <@YTY> ootappa ku 
mie hommaan mäkin suomeen 
tultua :D
19:53 <@Scenecop> oho!
19:53 <@YTY> voijjaa yhessä 
pornoilla niillä
19:53 <@Scenecop> tietenki!
19:53 <@Scenecop> mäk-
kipileet

15:28 < YTY> alkaa vaa kulua 
puhki homostelut ku kesnepo-
jan housut
15:28 < YTY> vaikka kivaa 
hommaa se onkin

20:18 <@Arhu> melanaa-
mojen subjektiiviset älinät 
pistävät keskimäärin vaan 
vituttamaan.
20:18 <@Arhu> ehkä prosen-
tissa älinöistä on jotain järke-
vää sisältöä.
20:20 <@Scenecop> pätee 
mm. tän kanavan rääkymisiin
20:20 <@Arhu> esim.
20:21 <@YTY> oi, scene <3
20:21 <@Tervis667> onko 
täällä joku YTY-niminen botti, 
joka rakastuu aina ku kesne 
avaa suunsa? :D
20:22 <@iiska> Oliski botti 
:-D
20:22 <@YTY> nohnoh
20:23 <@YTY> pitää lähtä 
iltalenkille geidorffiin tukah-
duttaaksee tunteitansa
20:23 <@Tervis667> kauko-
rakkaus on semmosta.
20:27 <@OCom> boten yty

18:15 <YTY> saanko silti sen naposteluporkkanan pho-
toshopattuna vaikka aunarii?? :D
Day changed to 24 Oct 2007
09:20 <Scam> joo, voin yrittää photoshopata sulle jo-
honki kuvaa semmoisen
09:20 <Scam> nyt pitäis löytää semmoinen kuva, jossa 
sulla olis peräpeili hyvin edustettuna. Vaikka niissä flip-
perikalsongeissa
12:55 <YTY> venaas
12:56 <YTY> etin sulle pari vaihtoehtoa
12:56 <YTY> :D
13:44 <YTY> http://www.otit.fi/gallery/05/waatto035
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Vielä viime keväänä elin toivossa, e�ä kesä´07 poikkeaisi jotenkin edellisistä 
kesälomistani. Toivoin, e�ä olisin töissä 8 tuntia päivässä liukuvana työaikana ja 
e�ä ehtisin vie�ää jopa kesälomaakin... mu�a kuten niin monesti aikaisemminkin, 
toukokuun puolessa välissä löysin itseni istumassa psykiatrisen yksikön aulassa 
odo�amassa sisäänpääsyä. Tuolloin minut vastaano�i ystävällisen näköinen 
nainen, joka tervehti minua ja ohjasi osastolle. 

Heti alkuun haluan mainita, e�ä en omasta mielestäni ole erityisen hullu tai 
muutenkaan mielenvikainen. Toisaalta huomasin, e�ä kaikki osastolla olĳat 
pitivät itseään terveinä ja pyrkivät tuomaan sen usein äänekkäästi esille. 
Psykiatrisella hoitohenkilökunta pukeutuu arkivaa�eisiin ja aina ei ole helppoa 
ero�aa henkilökuntaa ja potilaita toisistaan,  mu�a minä kehitin nopeasti helpon 
nyrkkisäännöön: henkilökunnalla on avaimet. Osastolla kaikki ovet olivat 
lukossa, joten avaimet olivat kaikinpuolin käytännölliset. 

Hoitajat olivat yleensä neutraaleja minua kohtaa, sillä osaan esi�ää pientä ja 
huomaamatonta. Suosikkejani kesän aikana olivat keski-ikäiset mieshoitajat. He 
olivat kuin enoja tai setiä, jotka kohteliaasti kyselevät mitä teen silloin, kun en 
ole sairaalassa. Heitä on helppo hämätä punastelemalla hieman ja puhumalla 
hiljaa. Moni ihme�eli ajautumistani psykiatriselle ja toivoi parempaa onnea 
tulevaisuudessa. 

Osaston muut asukkaat olivat suurimmaksi osaksi varsin leppoisaa väkeä. He 
olivat avoisen ystävällisiä, mu�a toisinaan ehkä hieman liian päällekäyviä. 

Kesällä sain ensimmäiset tappouhkaukseni, mu�a myös monia kosintoja. 
Mieleenpainuvin tapaaminen sa�ui heti ensimmäisellä viikolla 
erään vanhemman kaverin kanssa. Hän tuli käytävällä vastaan, piteli 
kädessä heppiään ja sanoi poikapupun etsivän ystävää ty�öpupusta. 
Ensĳärkytyksestä toivu�uani jouduin vastaamaan, e�ä hänen on etsi�ävä 
pupuja jostain muualta.  

Osaston merki�ävimpänä kohtaamispaikkana toimi käytävä, joka varsinkin 
kahdeksan aikaan ja iltapäivästä oli jopa ruuhkainen.  Käytävän la�ialta 
saa�oi löytää vaikka mitä jänniä ju�uja. Kerran huomasin käveleväni 

läjässä ihmisen jätöksiä, jotka olivat keltaisessa eritelammikossa. Toisena päivänä 
taas käytävällä oli tulva, kun joku oli keksinyt aiheu�aa tulvan vessaan ja sulkea 
oven ulkopuolelta. Jos kukaan ei olisi huomannut tulvaa, olisin voinut hei�ää 
talviturkkini. 

Kesän aikana itsentuntoni koki kovia kolauksia. Näin vähän yli kaksikymppisenä 
sitä vielä on ihan ote�u, kun luullaan hieman kypsemmäksi. Huomasin kuitenkin, 
e�ä liika on liikaa. Eräs mieshenkilö luuli minun kolku�avan jo neljänkympin 
ovea ja toinen arvuu�eli minua kolmikymppiseksi. Kraaaaak sanon minä. 

Syyskuun toisena päivänä jätin psykiatrisen taakseni tyytyväisenä. Paluu arkeen 
onnistui yllä�ävän hyvin, sillä kiltahuoneella ollessani en juuri huomaa eroa 
kesäpäiviini. Kiltikselläkin väki hyppii seinille, räksy�ää avoimesti, kiljuu villisti 
ja la�ialla on toisinaan törkyä, jolle ei miellellään astuisi. 

- Nelikymppinenkö?

Kesä sairaalassa
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”Joo niin. Mä ostin pullon sillon keväällä ja aa�elin sen antaa Pasille ku sen kuvasta 
loisti syvä tekniikan alan ossaaminen. Eli kuva siirre�y pc:lle kännykästä o�amalla 
kuva kännykän näytöstä digikameralla... Ja kuva on muutenkin niin epäselvä e�en 
tajunnu sitä vasta ku pasi seli�i sen. Voit sä ton tuloksen mainita terminaalis jos 
haluat, emmä ite aatellu mitään asiasta kirjo�aa. Lii�eenä on se Pyyn o�ama kuva. 
Siinä siis Viljo nukkuu wappufestbussissa Noora sylissään. Kaks muutaki osallistu-
jaa oli mu�a en niiden o�ajia ny muista. Hyviä neki kuvat kyllä oli.”

                -Vepsi

Kuvauskilpailu 07
T   U   L   O   K   S   E   T

17:08 <@vyacheslav> huhhuh, buf-
fy on nyt kokonaan katottu
17:08 <@vyacheslav> angelia on 
vielä pari kautta, mutta onhan 
tässä kesää
17:09 <@Rey^> oot vissiin samais-
tunu kyseisiin sarjoihin vähän lii-
kaa ku meinaat valosan aikaan olla 
sisällä kattomassa töllöä...
17:09 <@vyacheslav> mulla on 
hyvät verhot
17:16 <@raakkel> vyacheslav: kato 
miesten sarjaa
17:16 <@raakkel> firefly
17:16 <@raakkel> buffy ja angel on 
puppelipojille
17:18 <@vyacheslav> firefly on jo 
kolmeen kertaan nähty. buffya ja 
angelia en ole ihan kokonaan näh-
nyt vielä kertaakaan
17:19 <@vyacheslav> ja mitä ih-
mettä charisma carpenter, alyson 
hannigan, sarah michelle gellar ym. 
tekevät puppelipoikien sarjoissa?
17:22 <@vyacheslav> fireflyn 
hahmokaarti painottuu enemmän 
veistosmaisiin uroksiin, niijotta
17:22 <@Arhu> homous on mies-
ten hommaa.
17:22 <@Rey^> eikös sitä village 
peoplessaki ollu se länkkäridude 
nahkakuteissa
17:53 <@raakkel> hmmm
17:53 <@raakkel> mää sanoin 
puppelipoika
17:53 <@raakkel> en puhunu mis-
tää homoista
17:53 <@raakkel> :P
17:54 <@raakkel> ja ”charisma” 
carpenter alyson hannigan ja sarah 
michelle gellar kuulostaa ihan pup-
pelipojan hommilta
17:57 <@vyacheslav> jumalauta, 
hannigania ei morkata
17:57 <@vyacheslav> avokämmen-
tä tulee kun nähdään
18:04 <@Rey^> hankkikaapa 
huone
18:12 <@raakkel> :)
18:15 <@vyacheslav> Rey^: vain 
jos sä lupaat tulla kolmanneksi 
pyöräksi
18:42 <@raakkel> käytän veto-oi-
keutta ja poistun huoneesta, saatte 
pitää kivaa ihan kahdestaan
18:46 <@Rey^> käteenveto-oi-
keus? yh
18:46 <@Rey^> joo kyl ny män jo 
jutut sellasiksi et saa tää työpäivä 
olla tässä
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Torstai, noin kello 3:30.
Kello soi, kamppeet niskaan ja etkoille, matkalta vielä valmiiksi känninen Mato 
mukaan ja menoksi. Tohtorilla meno jatkuu kovana kaikkien ollessa jo valmiiksi 
juhlakunnossa edelliseltä illalta. Yläkerran naapuri tosin ei ilmeisesti osannut 
juhlimistamme Shanghain valojen tahtiin arvostaa, joten pikaisesti muodostuu 
päätös lähteä kiltahuoneelle jatkamaan.

klo 05:00
Kiltahuoneelle alkaa kertyä miehiä mustissa ja ainoana fuksina en tietenkään 
näe muuta vaihtoehtoa kuin alkaa kuromaan muiden etumatkaa kiinni. Nelosta 
naamariin ja seuraavat pari tuntia menevät lepposasti.

Klo 06:30
Siirtyminen ulos busseja odo� amaan. Tässä vaiheessa porukkaa alkaa jo kertyä ja 
ensimmäiset olla hyvissä kuoseissa. Toista bussia ei si� en tietenkään ala näkyä, 
joten hyppään jo tulleeseen bussiin ja lähdemme suuntaamaan kohti Kempele� ä, 
matkalta napataan vielä pari exculaista linja-autoasemalta mukaan.

klo 08.xx
Saavumme PKC-groupille missä meitä odo� aa kahvit ja pasteĳ at. Tuotelahjaksi 
saamme kumirenksut joissa voi kuulema kulje� aa limsapulloa vyöllä. Kenellekään 
ei liene suuri yllätys e� ä ei mene kauakaan kun samoissa renksuissa alkaa roikkua 
kalja- ja viinapulloja. PKC-groupilla saamme myös pikaisen esi� elyn yrityksen 
toiminasta ja esi� elĳ ä joutuu myös vastaamaan OTiT:laisten kiperin kysymyksiin 
elämästä ja sen tarkoituksesta.

klo ??.??, vissiiin aamupäivää vielä
Bussi kaartaa Pulkkilaan, missä exculaisten iloksi on ABC-liikennemyymälä ja 
pitkäripainen viereisissä taloissa. Pulkkilassa tapaamme myös toisen bussin, joka 
oli ilmeisesti vihdoin päässyt matkaan. Nappaamme mukaan pikaiset täydennykset 
ja jatkamme matkaa kohti Savon kaunista helmeä.
 
klo 12.00
Syömään! Olemme siis Kuopiossa, tarjolla tosin ei ole kalakukkoa joten menemme 
paikalliselle yliopistolle, tai ainakin suurin osa meistä menee, jotkut pää� ävät jäädä 
bussiin nukkumaan. Paikalliset opiskelĳ at näy� ävät siltä e� ä ovat tulleet selvinpäin 
syömään, liekkö joku outo savolainen tapa? Ruoan jälkeen painutaan si� en pihalle 
aiheu� amaan yleistä pahennusta ja napataan pari jänistä vielä mukaan.

Fuksicursio 2007
”Olemme siis 
Kuopiossa, 
t a r j o l l a 
tosin ei ole 
kalakukkoa”
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klo 13.00
Tultuamme Kuopiohallille selviää e� ä nämä kauniit jänikset ovatkin toisesta 
bussista, eivätkä suinkaan paikallisten opiskelĳ oiden meille toimi� amia 
viihdy� äjiä. Kaikkien suureksi yllätykseksi myös eräät väsyneet yksilöt nostavat 
päänsä bussista ja jäämme odo� amaan jänisten kanssa toista bussia e� ä neitokaiset 
saavat takit ylleenn. Toisen bussin tultua muodostamme epämääräisen mölisevän 
ryhmän, jolla osallistumme IT-rääkkiin, alkuasukkaiden suunnistussysteemiin.

klo 14.00
Kävellessä ihmisellä on yllä� ävän paljon aikaa laulaa esim Zen Cafen hienoja 
kappaleita, tai ainakin osaa yhdestä niistä. Menossa siis IT-rääkki ja mitä 
mielenkiintoisimpia rasteja, joista tietenkin selviää myös lahjomalla. Ryhmämme 
suuri koko mahdollistaa myös sen e� ä itse voin valita millä rasteilla osallistua, joten 
tyydyn lahjomaan tuomareita ja osallistumaan vain juomisrastiin. Tapaamme myös 
paikallisia virkavallanedustajia, joille Mato käy ju� elemassa mukavia ja päivä on 
pelaste� u.

klo ??.??, oisko ehkä ollu neljän maissa.
Vaikka kovasti lahjo� iin tuomareita ja juotiin itsekin, ei silti pärjä� y. Kuopiolaiset 
pää� ivät vetää kotiinpäin ja huĳ ata voiton itselleen, toiseksi sentään tuli yksi 
OTiT:n ryhmistä. Seuraavaksi suunnistetaankin si� en saunalle, mitä ennen on 
kuitenkin hae� ava jälleen täydennystä valtion apteekista. Mukaan lähtee myös 
yksi Otaniemen edustaja, joka tuntuu vielä tietävän missä kyseinen kaupngin 
keidas sĳ aitsee. Keskustasta löytyy toki lisää tu� uja naamoja, jotka osaavat kertoa 
e� ä sauna on täysi eikä sinne kannata mennä. Noh, mennäänpä kuitenkin. Saunan 
löytäminen on ensimmäinen pieni haaste, kun järjestäjät olivat vissiin unohtaneet 
jä� ää oven auki. Rakennukseen päästyämme ongelma on se e� ä sauna on täysi. 
Näin ollen tyydyn itse herrojen laulukalun ja IV sandelsin seuraan.

klo 19.30 (??)
Jostain kumman syystä taas on nälkä. Matkaamme siis kovin fuksivoi� oisella 
porukalla Kuopion Raxiin syömään. Ahde� uamme itsemme täyteen, päädymme 
hämärän peitossa olevien vaiheiden kau� a Kuopion torille nau� imaan olu� a 
pussista, eli pussikaljaa kuten amma� ilaisilla on tapana sanoa. Torilla pääsen 
lähimmäksi poikuuden menetystä ikinä, kun kaksi (2) hemaisevaa neitokaista 
istahtavat polvelleni. Ah ihanu� a, hieman edes lämmike� ä, tori ei nimi� äin ole 
kovinkaan lämmin paikka ryypätä näin lokakuun illassa.

klo 20.30
Pikaisesti asiaa tuumi� uamme toteamme e� ä baarissa on ainakin lämmin. Otamme 
suunnan kohti lupaavan näköistä alue� a ja päätämme tartua ensimmäiseen baarin 
oveen mikä vastaan tulee. Yllä� äen tämän saman oven takaa löytyy lisää miehiä 
mustissa ja liitymme heidän seuraansa. Samasta paikasta löytyy myös varsin 
kohtuuhintaista nelosta, mikä ei ole koskaan huono asia. Muistikuvat kyseisestä 
baarista ovat hieman hämärän peitossa, mu� a ainakin siellä tanssi� iin ja laule� iin 
ja piirreltiin ihmisiin.

” T o r i l l a 
p ä ä s e n 
lähimmäksi 
po ikuuden 
menetystä 
ikinä”
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klo 22.00 tai jotain
Grand Virtanen kuulostaisi minun mielestä enemmän joltain suomipornon 
esiintyjältä, kuin yökerholta. Sisällä yllätys on kuitenkin mieluisa, tapahtuman 
haalarimerkillä ilmainen narikka ja drinkkilippu ja muutenkin tuopit vain euron. 
Äkkiseltään aja� elee e� ä siinähän säästää rahaa vaikka loppupeleissä on vaan 4 
kertaa kovemmassa kännissä. 

Kyseisestä yökerhosta löytyy myös tupakkapuoli, jossa on mukavan näköinen 
divaani. Ei liene kenellekään yllätys e� ä siihen hyppää päällekäin toistakymmentä 
juopunu� a exculaista. Joskus hieman ennen puoltayötä alkaa myös leikkimielinen 
kisailu tanssila� ialla ja OTiT:lla on tietenkin edustus, muistaakseni tohtori ja 
Onni. Kahdeltatoista on tietenkin myös hymni, jota alkuasukkaat eivät ilmeisesti 
ymmärrä. Onneksi paikalla on tarpeeksi teekkareita ympäri Suomen, jo� a hymni 
saadaan kajahtamaan kuuluviin. Tämän jälkeen jatkuu juominen ja tanssiminen ja 
juominen.

Perjantai, klo 02:00
Erästä koneen fuksia alkaa jälleen väsy� ämään ja herra portsarin ystävällisestä 
huomautuksesta hän siirtyy ulos. Itse poistun myös paikalta, koska eihän toveria 
voi yksin lai� aa kadulle juomaan. Suuntamme kohti katua jossa bussit on nähty 
viimeksi ja käymme bussiin viereen nukkumaan. Itse en tosin osaa nukahtaa 
kadulle, joten lähden selvi� ämään edellä mainitun loikkarin takin kohtaloa. Sitä 
ei tietenkään löydy, joten grillin kau� a takaisin busseille. Matkalla huomaan 
myös muita exculaisia kadulla samassa jamassa ja kutsun toki heidät kanssamme 
tyhjentämään viinapulloni rippeitä. Palaan siis busseille missä minua odo� aakin 
nälkäinen Mato. Äkkiä siis ruuat naamarin ja kohta paikalle ilmestyykin killan 
Kul� uuriministeri ja hänen jälkeensä kaksi fuksia, jotka olivat olleet joutua jo 
tappeluun alkuasukkaiden kanssa, hulluja nuo savolaiset.

klo 03.00
Lämmi� ääksemme mieliämme ja jalkojamme, lähden herra kul� uuriministerin 
kanssa maailmanparannuskävelylle. Kere� yämme jonkin kirkkoa muistu� avan 
rakennuksen luo, saan puhelun eräältä jo tarinassa mainitulta viehkeältä neidolta. 
Hän kysyy minulta jonkun numeroa jonka nimeä en nyt muista ja kertoo tämän 
herran saaneen peräänsä puukon kanssa kylille lähteneen alkuasukkaan. Enkö 
minä juuri sanonut, hulluja nuo savolaiset. Suunta siis takaisin 
busseille selvi� ämään tilanne� a.
 
klo 03.30 - 04.00, jotai sellasta
Asia oli onneksi saatu ratkeamaan nopeilla jaloilla, joten vaara olikin jo ohi 
saapuessani bussien luo. Asia oli ollut väärinkäsitys ja siitä oli selvi� y pelkällä 
säikähdyksellä. Vielä on viinapullossakin jopa tilkka sielun lämmikkeeksi. Tässä 
vaiheessa busseilla alkaa olla jo hyörinää ja kohta päästäänkin bussien lämpöön. 
Tosin eipä se yön pihalla seissyt bussi kovin lämmin ole ja minun kohdallani 
ainakin katosta tuli vielä kylmää ilmaa läpi matkan. Jotenkin siinä sai kuitenkin 
nukahde� ua hetkeksi ja pääsihän sitä aamulla si� en kotiinkin. Takana siis 600km 
ja 24h juomista.

- Pekka
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Lentäviä lehmiä

Terminaalin suori�amien tutkimusten mukaan ensimmäinen lentävä lehmä 
tava�iin vartin yli jurakausi. Toktydron�i(lentävä mastodron�i) oli napannu 
pellolla laiduntavan lehmän kitaansa ja lähtenyt si�en lentäen kulje�amaan elikkoa 
kotipesäänsä poikasille ruuaksi. Terminaalin tutkimusryhmä selasi jurakauden 
aikaisia irclogeja, joista seuraava tekstinpätkä on poimi�u:
[12:45] <iso-T> OMG!! Äiti toi elävän lehmän päivälliseksi!
[12:46] <tok^’> LOL!!1
[12:46] <missTq> n00b!
Terminaali vahvisti irclogin iän hiilikuidun puoliintumisaikaan perustuvalla 
mi�auksella. Menetelmä perustuu siihen e�ä kun avaa kurko-tölkin ja o�aa siitä 
hörpyn niin mieleen tulee jotain.

Todistetusti lentäviä lehmiä on myös käyte�y Egyptissä kuningas P. Edoviili IV:
n aikaan. Luolamaalauksissa on monesti kuva�una mies jolla on hassu ha�u 
kädessään miekka lennä�ämässä lehmää joka kulje�aa virvokkeita orjille. 
Maitoa siis. Terminaalin tekemässä tutkimuksessa tode�iin maidon parantavan 
orjan työmoraalia 50 prosen�iyksikköä. Tutkimus perustui hiilikuidun 
puoliintumisaikaan. 

Keskiajalla kivikaudella ritareiden ja hovineitien suosima Heitä mädäntyvä 
lehmä naapurikylän linnaan haisemaan -peli levisi myös normaalien ihmisten 
keskuuteen. Keskiajalla pelin säännöt kerro�iin yleensä jo pelin nimessä, jo�a 
myös lukutaido�omat ja sokeat voisivat o�aa osaa leikkiin. Tällä tavalla lentävät 
lehmät eivät yleensä lennä kauaa sillä painovoima tykkää pitää lehmät maassa. 
Sepä olisikin eri�äin hauskaa jos painovoima ei koskisikkaan lehmiä. Hymiö. 
Allekirjoi�anut tutkii taas hiilikuidun puoliintumisaikaa.

Tärkeintä lentävissä lehmissä on siivet. Tutkimuksissa on huoma�u e�ä 
lehmän siivet surkastuvat lehmän ollessa hyvin nuori lehmä tai ne muu�uvat 
näkymä�ömiksi. Naispuolisilla lehmillä on yleensä yksiväriset siivet, miespuolisilla 
moniväriset, joita ne heilu�avat kosiessaan ty�ölehmiä. Mu�a koska siivet ovat 

18:59 <@Herkkae> voiski soitella 
ytyn bassoa kohta
18:59 <@rva_alik> taas homoste-
lemahan lähärös
18:59 <@rva_alik> rämpyttämään 
ytyn ”vaijeria”
19:00 <@Herkkae> eiku se jätti sen 
tänne vaihdon ajaksi
19:00 <@Herkkae> ku mun bas-
sossa on huono satula
19:01 <@Herkkae> e:n kohdalta
19:01 <@Herkkae> yritin tunkea 
isompaa kieltä ni jouduin leventä-
mään aukkoa
19:02 <@rva_alik> ei oo goatse 
harjotus turhaan menny :)
19:02 <@Herkkae> nyt kieli rämi-
see pahasti
19:03 <@Herkkae> oikeiden 
termien käyttäminen kuulostaa 
yllättävän perverssiltä
19:03 <@Herkkae> eikö vain
19:04 <@Herkkae> mitähän muu-
ta 2mielistä kitaroista ja bassoista 
vois keksiä
19:05 <@Scenecop> pasin ”bassos-
sa” on huono satula
19:05 <@Scenecop> eli nyt pitää 
ratsastaa ytyn vehkeellä...
19:05 <@Scenecop> hihi

20:22 <@Scenecop> ei pidä kun 
muutetaan se sivuille :)
20:22 <@Scenecop> on tapahtunut 
varmaankin lyöntivirhe
20:22 <@Scenecop> ku kakkonen 
on lähellä ykköstä, siis öh, no ta-
juatte kyllä...
20:22 <@jaakkima> :D
20:23 <@jaakkima> ”se vaan 
lipsahti..”
20:23 <@Scenecop> nii! :)
20:23 <@jaakkima> jätkä selittelee 
noin aina kotonaki
20:23 <@Scenecop> ”yritin osua 
ykköseen mutta perkele, lipsahti 
viereiseen...”
20:23 <@Scenecop> kootut se-
litykset

10:49 <@vyacheslav> menee kyllä 
asioihin joita ei sais tunnustaa, 
mutta...
10:50 <@vyacheslav> mulla on 
koko vitun aamun soinu päässä 
nykäsen masan V-tyyli :(
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surkastuneet, ei terminaalin tutkiva journalisti oikein tajua heilu�elun p o i n t t i a . 
Vai oliko se häntä joka heiluu. Terminaali tutkii asiaa hiilikuidun 
puoliintumisaikaan perustuvalla menetelmällä. Joo häntä se olikin. 
Ja ne on aina yksivärisiä. Ja mieslehmä on sonni.

Lentävien lehmien liikerataa ilmassa on tutki�u jonkin verran. Sir 
Long Float on kirjoi�anut asiasta kymmeniä kirjoja 1800-luvun alussa 
ja lopussa. Kirjoista käy ilmi herran totaalinen paneutuminen lehmiin. 
Hän mallintaa lehmän liikerataa seuraavalla kaavalla: v=9.81*g, 
jossa v lehmien lukumäärä ja g pällistelevien ihmisten lukumäärä. 
Kaavan suosiosta kertoo myös se e�ä Newton varasti kaavan omaan  
käy�öönsä.

Paimenessa oleva nuori henkilö saa�aa hämmästyä nähdessään 
lehmän, joka lentää. Näitä ennakkoluuloja vastaan taistelemaan 
peruste�u Lenne�y lehmä on paras lehmä -yhdistys eli kavereiden välissä 
LLOPL jakaa joka kevät syyskukkia kevä�ä vihaaville ihmisille, siis syysihmisille. 
Yhdistys toivoo e�ä ihmiset märehtisivät kukat ja makaisivat enemmän ulkona 
kavereiden kanssa.

Nurmikko tykkää lentävistä lehmistä. Terminaalin haasta�elema nurmikko sanoin 
lentävien lehmien syövän vähemmän ja harvemmin häntä. Nurmikkoa kuulusteltiin 
hiilikuitumenetelmällä. Lentävät lehmät ovat enemmän pilvessä kuin kävelevät. 
Nisäkkäät ovat monesti lehmiä. Sonni ei ole lehmä, mu�a on silti nisäkäs.

-vepsi

21:18 <@vyacheslav> niin, ja 
onnelaanhan minä en mene kuin 
aseella uhaten
21:18 <@Flaksi> entäs jos joku 
tunkee tissinsä sun naamaan
21:20 <@vyacheslav> riippuu 
tisseistä. aika helvetin terhakat 
saavat olla
21:21 <@Worm> entä jos ne on 
niin isot että vaativat kantoluvan
21:22 <@vyacheslav> no sitten ne 
tod. näk. eivät ole terhakat
21:22 <@vyacheslav> terhakkuus 
ftw!
21:22 <@Sniper1> entä jos kui-
tenki ovat
21:24 <@vyacheslav> no en minä 
sittenkään minnekään onnelaan 
lähtisi. jäisin vain tyytyväisenä 
halimaan niitä isoja&terhakoita 
tissejä
21:25 <@Flaksi> no entäs jos tissit 
lähtee onnelaan
21:27 <@vyacheslav> no ehkä minä 
sitten lähtisin onnelaan

Hehän ovat kuin 
kaksi marjaa!
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Kehi�äjät: iiska, vepsi, jaker, mchaka

Pelivälineet:

        *  Hei�oväline: 1 kpl, 0.5l alkoholĳuomatölkki, puolillaan hiekkaa.
         
        * Hei�okohteet: n kpl, 0.33l alkoholĳuomatölkkejä, tyhjiä. 

Hei�okohteet numeroidaan Fibonacci -sarjan mukaisesti. Pistelasku kuin 
mölkyssä.

Rekyylitön 
Fibonacci-Tölkky 

- Jouni
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