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Päätoimittaja avautuu

Vihdoinkin olen saamassa urakkani valmiiksi Fuxikuvaston osalta yli kuukauden
myöhässä. Toisaalta, nyt teille kaikille on hyvää luettavaa ja kaunista katseltavaa joulun
tylsinä, kalseina ja pimeinä iltoina, jolloin maha on turvoksissa kinkusta ja pää glögistä.
Itse lehden tekeminen oli tällä kertaa Murphyn lainalaisuuksien siivittämä prosessi. Kaikki
meni siihen asti hyvin, kunnes olin kirjoittanut kuvauksien indeksointilistat digitaaliseen
muotoon. Alkuperäisen hävittämisestä ja tiedoston vahingossa tapahtuneesta tuhoamisesta
johtuen en voi taata, että kaikki nimet tai kuvat olisivat - saatika kohdallaan.
Prosessi opetti kantapään kautta seuraavat tärkeät asiat: älä tuhoa originaalia, älä tuhoa
mitään vahingossa, älä tee töitä väsyneenä.
Toivotan teille kaikille hyvää joulua ja hyvää jatkoa uuden päätoimittajan kanssa jo nyt,
vaikka saatankin vielä yhden ohuen JouluTerminaalin väsätä. Väbä... :-)
Lopuksi kiitokset kaikille PRO:ille tuhojen paikkaamisessa.
Mikko Häkkinen, Oulun Tietoteekkarit ry:n tiedotusministeri.
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PJ:n palsta

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Arvoisat kiltatoverit. On taas tullut aika erään sukupolven toivottaa hyvästit aktiiviselle kiltatoiminnalle.
Näin uuden vuoden kynnyksellä on ilahduttavaa todeta, että myös seuraavalle vuodelle selvittiin kunnialla, kiitos siitä kuuluu teille, aktiiviset kiltalaiset.
Kuten monina edellisinäkin vuosina puhaltavat nyt uudet tuulet uuden valitun hallituksen ja toimihenkilöiden myötä. Tarkoitus on kehittää killan toiminaa niin nyt kuin aina ennenkin, uudistushengen
merkeissä. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman teidän, hyvät kiltalaiaset, apuanne.
Osallistukaa siis aktiivisesti kiltamme toimintaan ja sen kehittämiseen. Kaikenlaiset ehdotukset
ovat vähintäänkin tervetulleita.
Wappu jo lähestyy uhkaavasti ja saa nähdä kuinka nyt aloittanut sukupolvi
kevään riennoista selviää. Kaikkea toivoa ei kannata heittää vaikka muutama
fuksipiste vielä puuttuisikin, sillä vielä viime hetkillä on monia mahdollisuuksia kerätä ne teekkarilakkiin vaadittavat pisteet.
Killalla on upouusi komea uudistunut ilme kiltahuoneellamme kuluneen
vuoden jäljiltä, jota kannattaa käydä ihailemassa aina kun ahdistus iskee.
Pienoisia hajoamisiahan aina on havaittu, mutta niistä selvitää yleensä
muutamalla neuvoa-antavalla.
Uusi vuosi kolkuttaa ovella jo varsin mukavasti, älkää
siis unohtako käyttää kaikkia killan tarjoamia palveluja hyväksenne. Mikä onkaan mukavampaa kuin
muutaman huurteiseen harjoitusmielessä nauttiminen
hyvässä seurassa, näin Wappua odotellessa.
Hyvää joulua ja antoisaa uutta vuotta,
Toivottaa nöyrin palvelijanne,
mina.,
puheenjohtajanne vielä vuoden loppuun

Kolmossivun tyttö:
Naamioinnissa on erittäin tärkeää rikkoa
naamioitavan kohteen muoto. Siinä tämä
neito on epäonnistunut pahasti.
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voitosta meitä muistutti Mikko Rapeli

Te r m i n a a l i
Oulun tietoteekkarit ry:n pää-äänenkannattaja.
Julkaisija:

Oulun Tietoteekkarit ry
PL4000
90014 Oulun yliopisto

Toimitus:

Mikko Häkkinen, pt
Jari Korhonen
Lars Remes

Internet:

terminal@ee.oulu.fi

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

Toimituskunta ei vastaa mistään eikä kenellekään, varsinkaan lehden sisällöstä, eikä siinä olevien juttujen laillisuudesta. Toimitus varaa oikeuden muokata
juttuja teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Juttuja saa lähettää ympäri vuoden toimituksen sähköpostiosoitteeseen. Sensuuria ei tunneta, mutta sitä
kehoitetaan itseisesti harjoittamaan.
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jutun tarjosi Köpi(tm) sekä Fantasos

LEHDESTÄ LEIKATTUA

Huhtikuussa 1998 menehtynyt Linda meni myöhemmin naimisiin Beatlesin Paul McCarthyn kanssa.
Kiitos kaikille, jotka autoitte auton ojaan ajossa tiistaina 5.1.
Nainen synnytti presidentin helikopterissa
Panssarimies Susanna Nieminen ohjaa ensimmäisenä naisena taistelupanssarivaunua
valtakunnan itsenäisyyspäivän paraatissa sunnuntaina Jyväskylässä. Kansalaiset saavat
varautua liikenneruuhkiin ja erityisjärjestelyihin koko viikonlopun ajan.
Palo syttyi hieman ennen klo 19:ää. Palokunta sai lastenhuoneen syttymään nopeasti pienellä
vesimäärällä. Syttymissyytä tutkitaan.
Edestakainen matka Finnairin suihkukoneella. Ohjaaja on mukana kaikilla matkoilla.
Liiviviikko. Osallistu asiakaskilpailuun, jossa arvomme joka päivä rintaliivit. Voittajat nähtävissä
liiviosastollamme.
Ensiaputaitokin kuuluu erätaitoihin. Erkki ja Pasi Tuunanen paikkailivat kirveellä jalkansa loukannutta
potilasta.
Niin että metsään ja sieneen tällaisena syksynä! Mikä onkaan komeampaa näin syksyllä kuin
päättää päivänsä limanuljaskasopalla.
Eräpuukko. Terä puukkoterästä, pituus n. 10 cm. Pää nahkaa, hela uushopeaa, tuppi vuotaa.
Isänpäivän lounas tänään klo 11-15.-Lapsille mummonlihamureke.
28.1. esitetään Rainer Werner Fassbinderin elokuva Jenkkisotilas kaupunginkirjaston auditoriossa.
Yllättäkää vaimonne. Tehkää se matolla. Seppo Ojalan Kutomo ky.
Puheenjohtajavalintaa venytti se, ettei tällä kertaa ollut yhtään selvää ehdokasta.
Nahkapusero, hirveä 595,VR kaavailee toisen miehen pudottamista veturista.
Kuudesta ällästä hän on tietysti iloinen. Iloa korostaa vielä sen, että hän joutui talvella autoonnettomuuteen, jossa katkesi niin käsi kuin jalkakin.
Veteen ammuttaessa on varottava kimmokkeita ja veneestä on turvallisinta ampua yksi metsästäjä
kerrallaan. (Pitäjäläinen 18.8.1997)
12.25-12.50 Bon Appétit. Herkkuja mädistä ja makeista sitrushedelmistä.
(TV-ohjelmaa Helsingin Sanomissa 15.2.1997)
Morsian päivän kaunotar. Meikki. Tilaa ennen hääpäivää: kuorinta, hieronta, naamio, kulmien
siistiminen - myös sulhanen. (Ilmoitus Turkulaisessa 18.3.94)
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PRO: PEKKA-AHO

Me olemme Aki, Esa, Jenni, Jouni, Juha, Kaisa, Kalle, Teppo ja
Timo. Merkittävimmät saavutukset ovat fuksisuunnistuksen
voitto ja se, että Kaisa on vihdoin päässyt eroon kondomien
syömisestä. Tuleehan siitä toki mahakin kipeäksi. Kaisalta
itseltään voitte kysyä, mitkä ovat ne kolme merkkiä, joita hän
on kokeillut.
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PRO: VILLE-VEIKKO HELPPI

Tämän ryhmän fuksit ovat muuttuneet sanoinkuvaamattomiksi
alienimutanteiksi jotka limaisine kärsineen tonkivat Suomen
routaista maaperää siinä toivossa, että löytäisivat edes
muutamia “ah niin makoisia” tryffeleitä. PRO Helppi pitää
kuitenkin ryhmänsä niin hyvin ojennuksessa ja tarjoaakin heitä
sirkusesiintyjiksi naurettavaan 999,5 pennin minuuttitaksaan.
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PRO: MIKKO HILJANEN
Ryhmämme on koostumus hurtista huumorista, palavasta opiskeluinnosta (?!?), raivoisasta bile-vietistä (!!!), fuxi-pisteiden
metsästyksestä, keppi-siiman kierrätyksestä, vanhuuden viisaudesta,
nuoruuden innosta sekä muutekin rennosta ja reilusta meiningistä.
Homma pysyy kaikilla hyvin hanskassa niin kentällä kuin myös sen
ulkopuolellakin. Jos tilanne kuitenkin näyttää siltä, että ote vähän lipsuu,
niin silloin vedetään vii*aa.

Hei pojat...
8

Terminaali 4/00
PRO: RISTO HUOTARI

Riston ryhmässä on fukseja. Nämä fuksit opiskelevat tietotekniikkaa Oulun yliopistossa. Kuten huomaat. “Oulun yliopisto”
kirjoitetaan siten, että “Oulun” kirjoitetaan isolla ja “yliopisto”
pienellä. Oulun yliopistossa opiskelemalla saat hyvän koulutuksen ja isona ansaitset niin paljon rahaa, että voit syödä
mopoja tai ajella huulipunalla. Sellainen on Riston pienryhmä.
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PRO: RISTO HUOTARI >>>

Päätoimittaja ei vastaa
aiheutuneesta mielipahasta,
minkä fuksi voi saada
huomatessaan
päänsä
olevan liian leveä tai liian
kapea.
PRO: JUUSO RAEKALLIO

Juuso, tuo kiltamme hallituksen vanha, mutta uskollinen veturi,
on luotsannut pienryhmäänsä esimerkillisesti. Tämän pienryhmän ansioihin kuuluu muunmuassa vaikuttaminen Suomen ja Euroopan alueella - yht’aikaisesti ja kumulatiivisesti.
Mikäli tältä pienryhmältä vain kysytään se oikea kysymys, on
vastaus “kyllä”.

Kenen pienryhmään hän kuuluu?
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PRO: ANTTI ISOSALO
Ryhmämme on aktiivinen ja virtaa tuntuu kaikilta löytyvän kuin duracellpupuilta - käyttötarkoitus hieman vaihtelee... Värikkääseen joukkoon
mahtuu erotuomari, dj, 'palomies', ja muita monilahjakkuuksia.
Ikäjakaumaltaan ryhmämme on laaja-alainen. Löytyypä joukostamme
ammattikorkeassa opintoja harjoittanut, Suomea puolustaneita sekä
tuoreita ylioppilaita. Monella tulevaisuuden suunnitelmat näyttävät
alkuhässäkän jälkeen hyvin selviltä - toisin kuin ohjaajallaan.

Jorma Ojonen
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PRO: JAAKKO KESKIKURU
Kokoonpano 8 miestä ja 2 naista. Joukkueessa mukana ulkomaalaisvahvistus
jenkeistä. Ryhmä osoitti teekkarihenkisyytensä jo Fuksi-saunassa, jossa suurin
osa ryhmäläisistä suoritti laulukokeen, näyttöä saatiin myös muistakin “perinteistä”. Kyllä se luennoilla ja laskareissa istuminenkin näyttäisi onnistuvan. Hyvin
kansainvälistä porukkaa, ainakin kielikursseille osallistumisesta päätellen (Saksa,
Japani,..), osa onkin jo lujaa suunnittelemassa vaihtoa.. Asia ryhmä, ei voi muuta
sanoa.

Butthead
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PRO: SUSANNA KIVELÄ
15 fuksipoikaa. Parasta mahdollista teekkariainesta. Ovat oppineet
tulemaan toimeen hyvin itsekseen vähäisen ohjauksen vuoksi. Suurin
osa löysi jopa tiensä kartan avulla x-mielisairaalaan. Prohjuksella nimet
vielä vähän hakusessa, mutta pärjäähän sitä hyvin tähänkin tyyliin: Hei
sinä joka soitat trumpettia/harrastat laskuvarjohyppyä/pelaat paljon
tietokoneella...:)
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PRO: SUSANNA KIVELÄ >>>

Seuraava Terminaali ilmestyy
ensi vuonna!
PRO: N/A

?

Tätä miestä on syytä arvostaa. Hän vaihtoi hikisen sähkötekniikan kukkaisaromiseen tietotekniikkaan. Aplodien arvoinen
suoritus.
(Olikohan se sähkö... no anyway.)

14

Terminaali 4/00
PRO: JOUNI KNUUTINEN
Ryhmä, josta melko lailla alkuvaiheessa muodostui aikalailla hajautettu
opiskeluyksikkönsä. Tähän ryhmään kuuluu niin nakkikoneita kuin luennoilla
aikaansa tuhlaavia, niin bileiden vakionaamoja kuin jonnekin kirjaston uumeniin
kadonneita menetettyjä sieluja. Mikä on tietysti hienoa. Menestys
fuksisuunnistuksessa tyssäsi nimeltämainitsemattomaan matkatoimistoon,
fuxicursion kisassa voitto saavutettiin erään vanhemman tieteenharjoittajan
avustuksella. Mikä on tietysti sekin hienoa. Jatkakaa, saamme kenties vielä
elää.
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PRO: AIJA LEHTO

Mun Pojat (PienryhmäOhJattAvaT) on sekalainen joukko
fiksuja ja aktiivisia tietofukseja. Kiinnostusta tuntuu löytyvän
kiitettävästi niin opiskeluun kuin vapaa-ajan rientoihinkin.
Teekkariainesta. Yksinkertaisen hyvä ryhmä. Niin hyvä, ettei
muuta sanotuksi saa!
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PRO: OULA PULJU

Oula J. Pulju. Tuo 98 saapumiserän fuksien kuningas sai
kontolleen varsinaisten eliittifuksien armeijan. Nämä fuksit
ovat olleet itselleen mitä näkyvin osa omaa jokapäiväistä
elämäänsä. Nämä fuksit voivat olla todella ylpeitä siitä, että
ovat oululaisia tietoteekkareita. Meitä ei pysäytä mikään, paitsi
ylitsepääsemätön este.

TOHTORI PISTÄYTYI KERRAN PIETARISSA JA EIKÖS TIE KULKENUT
VAIN PAIKALLISEN HUTSUN MUKAAN. AKTIN JÄLKEEN TOHTORI
KISKOI HOUSUT JALKAANSA JA TEKI LÄHTÖÄ, KUN TYTTÖ HUUSI:
- MAKSU, MAKSU!
- EI OLE YHTÄÄN RAHAA, JOKU PERKELE ON PÖLLINYT RUPLAT
LOMPAKOSTA, TOHTORI KIROAA!!!
- TUO NAHKATAKKI KELPAA MAKSUSTA, TYTTÖ TIVAA!
EI AUTTANUT TOHTORIN MUUTA KUIN LUOPUA UUDESTA
NAHKATAKISTAAN, JOTTA EI SAISI PAIKALLISIA TAPPAJIA NISKAANSA.
KOTIIN PALATTUAAN TOHTORINN MUIJA ENSI TÖIKSEEN TIVAA,
MIHIN SITÄ OLLAAN UUSI NAHKATAKKI HÄVITETTY.
- SE NUSSITTIIN, TOHTORI TOKAISI.
(Köpi)
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PRO: TIIA SUTINEN

Pienryhmassäni on kymmenen herttaista fuxipoikaa (niin kuin
kuvista näkyy...), jotka (toisin kuin fuxisuunnistuksen tulokset
antavat olettaa) ovat erittäin aktiivisia niin fuxitoiminnassa kuin
pienryhmäohjauksessakin! =) Näistä pojista kasvaa takuulla
hyviä teekkareita kunhan vaan itsekin uskaltautuvat Wappuna
hyiseen Laanaojaan...
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PRO: JUHO LAHTINEN
Tämä mun pienryhmä on ehdottomasti tämän vuoden ryhmistä paras.
Erilaisia persoonia löytyy laidasta laitaan, joista kaikki ovat erittäin
lupaavia teekkarinalkuja, joilla on pilkettä silmäkulmassa. Ryhmästä
löytyy 11 poikaa sekä yksi tyttö ja iältään he ovat kahdenkympin
molemmin puolin. Fuksit ovat kotoisin enimmäkseen Pohjois-Suomesta,
mutta ryhmästä löytyy myös opiskelijoita sekä Turun seudulta että
Lappeenrannasta.
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PRO: JARI KORHONEN
Ensivaikutelman perusteella tämän poppoon käyttöominaisuudet voivat vaihdella
komentorivipohjaisten käyttöliittymien luotettavuudesta aina graafisten
ympäristöjen monipuolisuuteen ja helppokäyttöisyyteen, vieläpä sangen
toimivalla säikeiden priorisoinnilla. Tietysti tämäkään ryhmä ei täysin voine
välttyä M$-käyttöjärjestelmistä tutulta ajoittaiselta kaatuilulta ja takkuilemiselta,
mutta näennäisestä värittömyydestään huolimatta joukko tulee eittämättä
lunastamaan kunniallisesti paikkansa oululaisen Teekkarielämän aatelissa. Kaiken
lisäksi luvassa on tulevia softapäivityksiä, jotka nostanevat käytettävyyden
huippuunsa.
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PRO: UNIDENTIFIED
Tällä sivulla on joukko tunnistamattomia lampaita, joiden
identifikaatiotiedot ovat hukassa. Suurin osa heistä kuuluu Mikko
Varpiolan pienryhmään. Yritin kysellä häneltä tietoja, mutta hän ei
kyennyt niitä minulle toimittamaan ilmeisesti työkiireiden takia.
Kuvista luulisi löytyvän Mikko Varpiolan pienryhmästä:
Tero Rontti, Tuomas Inkeroinen, Salla Hemminki, Sini Välimäki, Juha
Ylipekkala, Timo Koskela, Juhana Nivala, Jukka-Pekka Rusanen,
Tommi Kallio, sekä ilmeisesti Henri Korhonen (Juho Lahtisen
pienryhmästä). Ilmianna tunnistetut henkilöt toimitukseen!!!
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Akateeminen Samoilu Seura
retkeilee: osa 1
Juhannusreissu matkakertomus
late herää lko 14 ja vois olla vahan parempikin olo mutta kylla tama tasta. risto soitti oli alkossa
ostamassa jaloviina ja varmaan muutakin.
kuskivuorot arvottiin ja tulos o seuraava:
to: rasl'e
pe: late
la: risto
su: guderiani
reissu alkoi arvonnalla ja lakit otettiin mukaan. Razzlia jouduttiin ootteleen kuuteen asti. seuraavan
kerran autossa kirjoitellaan.
little dragponin kohalta lahettiin klo 1833 auto
on pösö ja aika ihana kulkupeli. huono näsä
latelta kun kello oli 1843.kopi sanoi raslelle
etta muista etta yli viittasataaeei saa ajaa.
late kommentoi etta ei talla paase niinlujaa.
hahaa
muhoksella haisee paska! kaupukilais villet
ei tykkää.
Muhoksen Neste. 1. pysähdys, ostettiin n.
askia tupakkia, jätskiä, pallogrilli ja tarvikkeet. Tytöt ei lähteny mukaan.
käännyttiin jollekin pikkutielle.ei tietoa mihin se menee. matkamittarissa oli lukema 5820 suunnilleen
kun lähettiin. pitää pitää muistissa kun trippimittari ei toimi.
himputti. tultiin muhokselle vaikka äskenhänme sielta lahettiin.
kestilään päin. tupakki- ja kusitauolla päätettiin nostaa kättä kaikille vastaantulijoille.
vittu kun kestilässä haisee paska!
pyhännällä ollaan.
missähln lie nyt ollaan. muuten, lahtiessämme oli kiinalaisen ravintolan edesä joku heppu joka oli
pornokaupasta ostanut lollon. se sanoi etta heittää sen pois muuta me ostettiin se kympillä matkalukemiseksi. lehdessä oli isohko juliste joka on nyt pösön takaikkunassa ohittelijoiden iloksi.
Joku mukavan näköinen tyttö bussipysäkillä oli menossa kiuruvedelle ja tarjouduimme antamaan
kyydin, mutta eipä tyttö kovin ollut suopea ajatukselle. voi voi
klo 2256 ensimmäinen umpikuja. ajeltiin pikkutietä talon pihaan ja tuumattiin että ei taida kannattaa
tänne jäädä.
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kiuruveellä ollaan.
käännyttiin majoonperälle.
leiriydyttiin pellolle ja teltta onpi
jo pystysä. muhoksen nesteeltä ostamamme grilli valmistaa pihviä. melko lepposta
on tässä istuskella ja kalijaa
sekä jallua itikoitten keskellä.
latsu otti onnistuneen startin
pellolta mittarilukeman näyttäessä 186111km. Telttapaikka
oli.Majoonperällä Kiuruveden
ja Pielaveden välimaastossa.
Laten mieltymys kelirikkoteihin
havaittu.
Laten mieltymys kelirikkoteihin havaittu.
Saarela, kyläkauppa ja lettukestit, muutaman kymmenen asukkaan kylä.Olvi oli edustettuna kalia
valikoimissa. muita merkkejä emme löytäneet.
Mies juopottelupäivän määrittely ehdotus:Miesjuopottelupäiväksi lasketaan yli promillen humalajakso, joka kestää kahdeksan tuntia.
Pielaveden kaljakauppaan hyvissä ajoin, Limppu tosin jäi tuulikaapin oven taakse ovea kiskomaan
hetkeksi.
Laten mielestä on edelleenkin typerää ajaa main striimeillä.
Late leikkii apinaa ja syö pannaania.
14:13 Tielaitoksen pikkulaa ensimmäisen kerran käytetty. Helpottunut tunnelma loi
Alan setän kommentti jäi epäselväksi, mutta yhdyimme
hänen kommenttiinsa.
Köpseli ja Karvosenoja pitävät uskollisesti lakkia päässä.
Köpseli oppi mikä on
banaaniliitin, ehkä joskus
tietoteekkari tulee.
Nuotio oli lämin ja kauppiaan
suosittelemat lihanpalat herkullisia.
Iloisin
tunnelmin(Ville:"Ihan kuin olisi juonut pari kaljaa") jatkamme matkaa kohti Kuopiota.
käännä...
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Ensimmäisen kerran nähtiin polliisit, missä ne on silloin kun niitä tarvittaisiin?
Kuopiossa trokari Moilasen paikkaan kävimme tutustumasssa. Muutamien kaljojen jälkeen saimme
uuden matkaystävän, rattailla ja ritilällä rakennetun ostoskärryn.
Köpi ehdotti, että olisimme omia itsemme, ajatus ei muiden mielestä ollut hyvä.
Lehtiniemi ei halunnut kärryä mukaan. Muut hänen toiveet jätämme tässä kertomatta.
Ja äkkiä takaisin, ei ole turvesuo ASSiä varten. Vaativat tupakoimuutta ja avotulettomuutta.
Muistutettiin, tämä on kiertoreissu Oulu-Oulu.
Kiitämme apua läpikulkumatkalaiselta saamaamme reitinvalintaan. Tosin ei se meidän suunnitelmia
muuttanut.
Merkintä 2206:Karvosenoja ei sittenkään sammunut.
Vase, oikea, vasen, oikea, maapallo on soikea. lyriikkaa Mika Lindholm
Toinen yöpymispaikka, Rautalampi. Nätti hiekkaranta, Janne ui.
rasle on sammunu rannalle. peiitoa päälle. tilanne on se että late siis minä oon kaikista selevin pain.
klo 5.43 kopi puhhuu vaaan minnasta ja jooojoo.
onhan se niin etta perkele.kalija on aivan saatanan hyvvää. lisaa pitaa ottaa.matkakertomuksesta
voipi jäädä hyviä juttuja pois mutta vittujako sita koko ajan naputelemaan kun se on nörttihommaa.
vaan nörttjähän ta ssa ollaan joten samapa tuo. vesi oli lämmintä kun käytiin uimassa.
asemakadun pojat on siltikin ykkösiä.vaikka toinen oli sammumassa kun tultiin leiripaikalle. kopseli
voiti kaikki muut no eiso ole okiea sana. late ja kopi on ainoat hereillä. kopi on koko ajan halunnut
soittaa mutta se eo ole saanut. nyt se soitti ja kai se vähän aikaa on tyytyväinen. iotikoita pwrkeleesti!
lakki on meillä päässä edelleen.
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soittettiinpa sammuliile. laulettiin kolmestaan laulu. kerrottiin etttä räsänen sammu järven rannalle
miehisesti ja limppu saamu jo aikoja sittewn. kännissä se oli siellä samulihi.
psioni peijooni kun peukaloilla pittää näpytellä. muita sammuneita on vode ja karvosenoja ja lehtiniemi
ja. risto on huomennaa kuski niin se nukkuu muuten vaan. late se vain jaksaisi juopootella. tai
teknillisesti ottaen kaikki ei sammunu vaan "meni nukkummaan"
kopin kanssa nakojaan aletaan grillaamaan. idylli on olememaassa silla sorsa äsken ulapalla sousi
ja pikku sorsia oli laskujen mukaan 7 kpl uimassa tykönä.
sammulille taas soitellaan asia oli se että teekkerilakki on meillä päässå. vaan kaikilla ei ole sillä limppu
ja vode ja rasle ja scooter eivät ottaneet lakkia mukkaan. meillä muillahan on.
valokuviakin on otettu matkala ostettiin nääs kertakäyttökamera huoltamolta. toivottavasti terminaaliin
asti saapi fotot. nimittäin foto ois kiva.
nyt pojaatherailee kahavia keiteltiin ja rasle herasi horroksesta.
limppu ja karvosenoja ensimmaisena elossa. uusi elama se näyttää tulevan.
no joo rasle ja karvosenoja palasivat kuolleiden kirjoihin. klo on sentaan jo 0926 vaan minka niille voi
kun nääs ovat kekkulissa.
homma jatkuu klo on1410 ja kopi onnistuu sotkemaan perseestä revinneet housut myos sinnaapilla.
rasle herasi
kopi otti housut pois ja mietti mitä niille tekisi.
Jälkikirjoituksena eilisillasta Laten
kasku:"Razzlen kananrintapalat salmonella
täyttein, loppu kesä sujuikin sitten
paskatäyttein.
1530 jätåmme leiripaikkamme ja jatkamme
matkaa tiellä numero 69 mittarilukeman ollessa 186421. Kuskina Risto Huotari.
Ensimmäinen sammuminen autoon matkan
aikana by Köpi. (jo ennen ensimmäistä
tupakkataukoa)
Kuskin paskallakäyntitauko jollain huoltoasemalla keski-suomessa. PR vastaava ei
saanu pillua.
Toinen sammuminen matkalla by Vode.
Kolmas sammuminen by Limppu.
Pysähdys ja kaljanvaihtotauko (tyhjät täysiin)
Jyväskylässä ennen kuin Risto lähtee sorateille. PR-vastaava ei saanut suihinottoa.
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Voden idea: Lähetään menee naimisiin.
Miksei Telen muuttuminen Soneraksi vaikuttanut merkittävemmin, kuten Sonerax, Soneratapit,
Soneramarkki, Soneravisio, Sonerapatia, Soneralervo...
Köpi sammui taas, toisen kerran tänään jo. Ja kesken Jyväskylän suurajojen.
Toinen sammuminen/nukkuminen by Vode. Jyväskylän suurajot yhä kesken.
Jyväskylän suurajot loppui! Risto löysi jälleen tien numero 69.
Kello on 21:27, tauko, ja vihdoin pääsimme yli 100 kilsan päähän lähtäpaikasta.
Laten kommentti: Ei oo perkele paljon ruvennu vituttaa.
Kyösti ei erota alastonta naista patsaasta.
isto ajoi mukavalle uimarannalle johon päätime asettua taloksi. retken yksi opettavaisempia asioita
on se, että miten kuopiosta mukaan tarttuneesta ostoskärrystä tehdään lapetti, kaavo sekä multiuserpullonavaajagrilli.
illan aikana muita välineitä myös tarvittiin. limppu rakensi
lapetti-apuvälineen sekä nortongin ja lovetti-vetokoukun, jotka osoittautuivat käyttökelpoisekiksi.
kermapotut ja lihat alkavat olla valmiita.
ajattelimme harkita sellaista että tämmöset reissut voisi saada sponsoroitua sillä tavalla että otetaan
muutama [japanilais] turisti mukkaan. oisivat mukana ja ihmettelisivät ja myö oltas niinkun muutenkin.
eipä varmaan moni ossaa tämmösiä retkisysteemejä.
tässä vaiheessa kun tulta on polteltu jo jonkin aikaa (klo0524) päätimme rakentaa taas
kolmikerrosnuotion. on muuten aika helevetin kuuma.
aloimme rakentaa kiuasta. kolmikerrosnuotio muuntui kätevästi uuteen käyttötarkoitukseen ja jo klo
0625 se on melkein valmis. uimarannan liepeiltä kannettiin kiviä aimo läjä.
parantelemme kiuasta ja otamme sarppia 0703.
kasataan kamppeita klo 13. meno on hiukan hiljentynyt. ensimmäinen laatta lentää ristolta. otti
rommikolaa, sarppia olisi varmaan ollu parempi ottaa.
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klo 14.04 risto ottaa autossa lukua. vode sai dklta luurin korvaan ja hermostui.
virallinen lause on "Pannaan sun hevonen grilliin ja lähtään naimaan."
olutpulloja palutettu 72 litran edestä, limukkaa 27 litran edestä, autoa tankattu 97,5 litraa.
takapenkillä nukkuu kaikki muut paitsi karvosenoja. klo16.12
hyvin kypsennetty auto bongattiin piippolan ja kärsämäen rajalla
19:30. pokluumit pääs karkuun.
nonii mittarissa on 7220 ja ollaan rautatiekadulla parkissa. retki on ikään kuin päättynyt ja katellaan
tilanne että mennäänkö paariin. limpun ja villen kämpillä ensis vähän syödään ja juodaan loppuja
eväitä.

Lisää ASS:n juhannusreissusta löytyy internetistä
osoitteesta
http://www.ee.oulu.fi/~late/ass
(mm. parempilaatuiset kuvat)
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Oululaiset helvetissä
(lähettäjä Fantasos)

Kaksi oululaista kaveria kuoli ja joutui helvettiin.
Seuraavana päivänä piru pysähtyi tsekkaamaan
miten kavereilla menee ja löytää ne pukeutuneina
toppatakkeihin, käsineisiin ja karvalakkeihin ja
molemmat lämmittelee tulenääressä.
Piru ihmettelee:
- Mitä te teette?
- Me ollaan Oulusta, lumen, jään ja kylmyyden
maasta. Ollaan vaan tyytyväisiä kun päästään
lämmittelemään välillä, vastaavat oululaiset
tyytyväisinä.
Piru toteaa, ettei näillä kavereilla ole tarpeeksi
huonot oltavat ja kääntää lämpöä entistä
kuumemmalle. Seuraavana aamuna piru
pysähtyy taas oululaisten viereen ja löytää
kaverit samasta paikasta, samoissa varusteissa
lämmittelemästä tulen ääressä.
Piru ihmettelee:
- Täällähän on aivan helevetin kuuma, ettekö te
huomaa sitä?
- Niin kuin me sulle eilen kerrottiin, me ollaan
Oulusta, lumen, jään ja
kylmyyden maasta. Ollaan vaan tyytyväisiä kun
päästään välillä lämmittelemään, toistavat
oululaiset eilisen vastauksensa.
Tästä piru ottaa herneen nenäänsä ja se päättää
fiksata näiden kahden hommat kertaheitolla. Piru
vääntää lämmön kuumimpaan mahdolliseen
asentoon. Ihmiset kiljuu ja valittaa joka puolella

helvettiä, mutta piru löytää oululaiset tulen
äärestä kesätakit päällä hellehatuissa
grillaamasta makkaraa ja juomassa kaljaa.
Piru on tyrmistynyt ja kysyy:
- Kaikki täällä olevat on paistumassa,
viheliäisessä kurjuuden tilassa ja teillä kahdella
näyttää olevan hauskaa?
- Me ei usein koeta lämmintä säätä Oulussa, joten
me haluttiin grillata kun kerrankin sää suosii,
vastasivat oululaiset hymyillen tyytyväisenä.
Piru on niin raivoissaan, ettei se kunnolla näe
eteensä. Sitten se keksii ratkaisun. Oululaiset
tykkää kuumuudesta, koska ne on elänyt koko
ikänsä kylmässä. Piru päättää kääntää kaiken
lämmön pois helvetistä. Seuraavana aamuna
lämpötila on alle nollan ja jääpuikkoja roikkuu joka
paikassa. Ihmiset hytisee niin kovin että hampaat
kalisee, eivätkä voi tehdä muuta kuin valittaa
tuskaista oloaan. Piru hymyilee ja lähtee etsimään
kahta oululaista. Piru löytää heidät pukeutuneina
toppatakkeihin, käsineisiin ja karvalakkeihin,
hyppimässä ja huutamassa riemusta kuin hullut.
Piru vääntelee käsiään epätoivoissaan:
- Minä en ymmärrä, kun käännän kuumalle, te
olette tyytyväisiä ja kun tulee
jäätävän kylmää te olette edelleen onnellisia. Mikä
teissä on vikana?
Oululaiset katsovat pirua yllättyneinä:
- Etkö sä tiedä? Silloin kun helvetti jäätyy, Oulun
Kärpät on voittanut SM-liigan mestaruuden.
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AMERIKAN MALLI
(lähettäjä Fantasos)

Amerikkalainen ja japanilainen yritys päättivät järjestää vuosittain soutukilpailun 8-miehisin
joukkuein. Molemmat joukkueet harjoittelivat pitkään ja kovaa ja kun kilpailupäivä tuli, molemmat joukkueet olivat mielestään huippukunnossa. Mutta japanilaiset voittivat ylivoimaisesti kilometrillä. Tappion jälkeen amerikkalaisten joukossa vallitsi tappiomieliala.
Yrityksen korkein johto päätti kuitenkin että imagosyistä heidän olisi pakko voittaa seuraavan
vuoden kisa. Näinollen he asettivat projektiryhmän ratkaisemaan ongelmaa. Pitkien analyysien
jälkeen ryhmä havaitsi että japanilaisilla oli seitsemän soutajaa ja yksi mies peräsimessä kun taas
amerikkalaisilla oli yksi soutaja ja seitsemän perämiestä.
Tässä kriisitilanteessa johto osoitti huomattavaa toimintakykyä. Päätettiin palkata konsultit
tutkimaan oman joukkueen koostumusta. Muutaman kuukauden työn jälkeen asiantuntijat
tulivat siihen johtopäätökseen että joukkueessa oli liian monta ohjaajaa ja liian vähän soutajia.
Asiantuntijoiden raportin perusteella yrityksen johto teki välittömästi muutoksia joukkueeseen. Nyt joukkueessa oli neljä perämiestä, kaksi yliperämiestä, joukkueenjohtaja ja soutaja.
Lisäksi soutajan motivoimiseksi kehitettiin bonuspistejärjestelmä. "Meidän on laajennettava
hänen työnkuvaansa ja annettava hänelle enemmän vastuuta."
Seuraavana vuonna japanilaiset voittivat kahdella kilometrillä. Amerikkalainen joukkue erotti
soutajan huonoon työsuoritukseen vedoten mutta maksoi kuitenkin bonuksen johdolle sen
osoittamista ponnisteluista. Konsulttifirma teki uuden analyysin tilanteesta ja veti johtopäätöksen että taktiikka oli ollut oikea ja motivaatio kohdallaan. Materiaalissa vain olisi parantamisen varaa. Ensi vuotta varten amerikkalaiset ovat nyt kehittämässä uutta venettä.

PAKASTAJAN TALVI
(lähettäjä Jouni Knuutinen)

Tiättexte niitä miehiä, jotka tahtoo vaan vaimon ja pakastimen täyteen vaimon pakastamia
juttuja, ja naisia, jotka tahtoo vaan pakastaa pakastimeen kaikkia juttuja?
Ne jotka raahaa torilta ja turuilta kaikenmoista pallukkaa ja vihannesta ja keittää ja mehustaa ja
täyttää keittiön Sarviksilla?
Nonni, musta on tullut sellanen, pakastajakana. Tänään hupsahti A'damin huorien suihinoton hinnalla vattua pakkaseen kokonaisena ja soosina, nyt kihisee pannulla kanttarellit ja
piakkoin pilkon persiljat ilmatiiviiseen rasiaan odottamaan talvisia angsteja.
Oi pakastajan onnea talvella oi.
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Kunnianarvoisa paroni Kikkelberg on arvostettu yritysjohtaja. Hän pyörittää nimittäin ilotaloa salaisessa paikassa Oulua. Arvonimi paroni juontaa juurensa kauas historiaan jolloin oli paroneita. Se,
miksi häntä kutsutaan paroniksi, on mysteeri jonka hän itse vain tietää. Tai sitten ei.
Kikkelbergin hienon tammisen kirjoituspöydän kulmassa on nappi, jota painamalla vilkkuu valo
tyttöjen huoneessa, jossa he odottelevat asiakkaita ja kuluttavat aikaansa. Nappia painamalla hän voi
siis kutsua tytön huoneeseensa joko tuomaan kahvia tai sitten nussimaan. Koska elämme tasa-arvon
aikaa, on namiskuukkelin vieressä toinen samanlainen, joka puolestaan hälyttää miesten vastaavassa
huoneessa. Transujen huoneeseen ja koirankoppiin ei ole asennettu kutsusysteemiä, sillä paroni
haluaa pysytellä erossa kaikesta pervosta. Joskus, kun parooni von Kikkelberg haluaa katsoa pornoa,
hän painaa molemmista painikkeista.
Paroni K, kuten Kikkelbergiä kutsutaan, on erityisesti ihastunut pikkukissoihin eli alaikäisiin posliini
tyttöihin. Näitä pikkukissoja hän pyydystää misseiksi tai malleiksi omaan toimistoonsa. Koska
monet näistä tytöistä haluaa kovasta päästä huippumalliksi, he ovat valmiita tekemään mitä tahansa sen
eteen. Monia näistä Paroni K onkin käynyt testaamassa, ja monien urakehitys on loppunut paronin
saatua heistä tarpeeksi. Parhaiten paronin muistiin jäi kerta kun hänellä oli useampi pikkukissa yhtä
aikaa. Tästä alkaakin tarina:

Porttola ulkoa kaukoputken läpi katsottuna.

PARONI VON KIKKELBERG
JA
KUUSI KIIMAISTA PIKKUKISSAA
(Hans Mulqvist)

Kikkelböörg herää kämpiltänsä tuhannen selvänä. K:lla on selkeästi viinat vähissä. K:ta
väsyttää. Mutta! Onneksi juuri silloin ovesta
sisään säntäävät kuusi kiimaista pikkukissaa,

jotka kaikki huutavat puutteessaan mu-lukku-va. Mikäs siinä, aattelee Kikkelböörg ja
päättää hommiin ruveta. Kikkelberg ei edes
muista tässä vaiheessa T. Kailan edellisenä
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iltana esittämää kuningasajatusta vaan säveltää toiminnan oman maun mukaan. Joten
housut pois ja hommiin.
Kiimaiset pikkukissat (joita oli siis noin kuusi) vinkuvat maituva, niin kuin kissoilla on
tapana. K. pelimiähenä toteaa jotta ei sitä
maituva tipu jos ei lypsä. Mieluummin kovvaa.
Joten esileikit ohittaaksemme pikkukissat
rupiavat kilipaa imemään K:n auliisti tarjoamaa valkean nesteen hanaa.
Ja kah, hanat jossain vaiheessa aukeavat ja
Paroni lahjoittaa taiteen kaikkien sääntöjen
mukaista kermaa pikkukissoille. Pikkukissat
taputtavat karvattomia tus-eikun-tassujaan ja
kiittävät kohteliaasti. Ennen kuin siirrymme
sadun loppuun, esitämme jatko-osan jonka
nimeksi sopiikin seuraava lausahdus:
Mutta mitenkäs sitten kävikään?
Kiimaiset kisulit olivat edelleen K:n vieraana.
Kun kissat nuolevat toistensa tassuja, alkaa
aatelisherra pohtia liikeasioita. Lisätäkseen
liikevaihtoaan hän oli suunnitellut lisätä
tuotevalikoimaansa kondomit. Asiassa onkin
pohtimista, sillä syntyvyyden säännöstely ehkäisyvälineiden käyttöä lisäämällä vähentäisi
tilastollisesti ajatellen potentiaalisia asiakkaita
sekä työntekijöitä. Mutta toisaalta äityslomalla
oleva huora ei tuo liikevaihtoa. Mutta taas toisaalta ei ihan raskauden loppuvaiheessa olevasta huorasta voi laskuttaa enemmän.
Liian palijon variaabeleita, pohtii K.
Kortsuhommaa on testattava käytännössä.
Koska paikalla sattuu olemaan testihenkilöitä,
päättää K ryhtyä tekemään markkinatutkimusta.
Pääroni on tilannut koe-erän maku-kumeja
Kiinasta. Koska olemme Suomessa, maku

on tietenkin salmiakki. Ongelma vai on - mitä
paaroni vahingokseen ei tiedä vielä tässä vaiheessa - että kiinalaisetpa eivätpä tiedäpä mitä
salmiakki on. Kumin makuaineina on
kor vaavasti käytetty pandankakasta ja
ooppiumista ja ruudista tehtyä esanssia. Ruutia kumissa on sen vuoksi kun kiinalaiset keksivät sen.
Mutta asiaan. K ottaa esille koe-erälaatikon ja
antaa kuudelle kiimaiselle kissalle tehtäväksi
ottaa yhden näytekappaleen ja testata miten
homma toimii. Itse hän asettuu makaamaan
sängylle selälleen ja toimii ns passiivisena osapuolena jotta voi parhaiten observeerata tuotteen vaikutuksia koehenkilöihin.
Asetettuaan tuotteen paikalleen yksi kissoista
nuolaisee sitä. Vastaus kysymykseen miltä
maistuu on että Mmmmmmmm.... Koskapa kissat ovat anaalijydansseista pitävää sorttia, ei pandankakan maku ole ollenkaan hassumpi. Toisekseen opiaattiainesosa saa aikaan
riippuvuutta ja mielihyvän tunnetta.
Kissat maistavat tavaraa kukin vuorollaan ja
toteavat yksissä tuumin että eipä maistu
salmiakille. Maisteltuaan lisää tilanne alkaa kehittyä siihen malliin että kaikki haluavat imeä
parooni K:n kehon ulokkeessa olevaa kumia.
Eivätkä millään malta lopettaa. Kissoille alkaa
tulla jo kiistaa maisteluvuoroista, sillä kaikki
eivät mahdu samanaikaisesti kumilla päällystetyn kikkelin äärelle. Tunnin päästä kumissa
oleva liukastusaine alkaa menettää tehoaan ja
kitka lisääntyy.
Paroni on lauennut useammankin kerran ja
tulee huonovointiseksi. Kitkan lisääntyessä
kumissa oleva ruuti-ainesosa nousee merkittävään rooliin. Kun muut ainesosat ruutia
lukuun ottamatta on menneet pois tapahtuu
yllättävä räjähdys juuri kun eräs kissa oli
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pitämässä kondomia suussaan lihan kera.
Onneksi räjähdys ei satuttanut Pääroni K:ta
vaan räjjäytti kissan hampaattomaksi. Kissa ei
ollut moksiskaan koska hampaattomana on
helpompi hoidella kondomin maistelu juttua. Muut kissat katsoivat kateellisena kun
imeminen alkoi luonnistumaan. Hekin halusivat kokeilla kondomia räjähdys pisteeseen
asti.
Tällöin tuli Pääroni K:lle tosi hätä. Onnekseen hänen pöytäänsä oli asetettu
namiskuukkeli miesten osastolle ja hän sai
kuin saikin painettua sitä kutsuen miehet
apuun. Koska napit oli liian lähellä toisiaan
tuli naisiakin lissää. Kondomeita oli noin 10kpl
ja miehiä vain viisi, joten he saivat huora armeijalta (73 huoraa koska hälytin oli hälyttänyt heidätkin) todellista nautintoa enemmän
kuin tarpeekseen.
Sellaisia orgioita ei ollut koskaan aikaisemmin
nähty Paroni K:n toimistossa. Miehet kykenivät hädin tuskin tyydyttämään kaikki naiset.
Ooppiumin aikaansaama kiimayliherkkyys

auttoi siinä suhteessa. Sekä K:n dildohyllyn
kapineet.
Orgiat kestivät suurinpiirtein niin kauan kun
kaikki kumit olivat räjähtäneet. Paröniltä oli
voimat erittäin lopussa, mutta tutkimuksen
lopputulos oli se, että hän päätti tilata hetimiten suuren erän kumeja. Markkinapotentiaali
on valtava, mutta kauppojen hyllyille tuotetta
tuskin on mahdollista saada ter veysvaikutusten vuoksi.
Testiin osallistuneiden mieshenkilöiden
mulkut nimittäin joutuivat niin koville, etteivät ne olisi kestäneet jos hommissa ei olisi
ollut ammattilaisia. Naaraille puolestaan tuotteen sivuvaukutukset ilmenivät vasta hieman
myöhemmin. Pandankakka ja muut aineet
nieltynä laittoivat vatsan veteläksi.
Ripulitaudissa oleva nainen on vain harvinaisen pissakakkavähemmistöasiakaskunnan
mieleen, ja miesten pussit olivat niin tyhjät,
että K päätti antaa henkilökunnalleen loppupäivän vapaata, ja jäi myhäilemään itsekseen
laskeskellen kortonkiliiketoiminnan mahdollisia tuottoja.
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Subject: Kemopetrol Pikkuwapussa

Tänä vuonna pikkuwapun pääesiintyjänä oli Kemopetrol, joka sai edellisen edellisen vuoden tapaan esiintyä tupaten täynnä olevan Foxian
bileyleisölle. Bändiähän pitää aina vähän haastatella, kun siihen on
mahdollisuus ja tänäkin vuonna pikahaastattelija kävi jutustelemassa
bändin kanssa mukavia. Ensimmäiseksi tietenkin on todettava, ei en
kysynyt ennen keikkaa närhenmunista, enkä muuta vastaavaa. Haastattelutilanteessa ei myöskään ehtinyt tarkistaa kuka sanoi mitäkin, kun en
ole pikakirjoittaja tai jos olisin nopeammin kirjoittanut, en olisi
itsekään saanut siitä mitään selvää.
Jälkeenpäin bändi piti keikkaa onnistuneena ja arveli, että näin
hyvään keikkaan ja yleisöön olisi ollut mukava kiertue lopettaa.
Muutenkin bändi tuntui bileissä viihtyvän, koska illan myötä osan
soittajista saattoi bongata bileväen joukosta. Lopuksi haastattelu
kaikessa lyhykäisyydessään.

Q: Miksi?
A: Siksi.
A: Olemme sen arvoisia
Q: Onko kuu juustoa vai guttabergaa?
A: Juustoa, ehdottomasti (kaikki olivat tätä mieltä)
Q: Mitä juustoa?
A: Gouda
A: Edam
A: Gouda
A: Edam
A: Kyllä se minusta voisi olla homejuustoakin
(bändin sisällä merkittäviä mielipide ristiriitoja)
Q: Tiedättekös missä bileissä olette soittamassa
A: pikkuwapussa - pikkuoulussa
Q: Miten öljykriisi vaikuttaa bändiin?
A: Osakejutut menee perseelleen...
A: Vaikeuttaa toimintaa jossain määrin
Q:
A:
A:
A:

Mitäs olette tänään tehneet?
Nukkunut, katellut leffoja
Ei oikein mitään
Käynyt suihkussa ja paskalla
Q: Paljonko on paljon?
A: Aika vähän
A: Mycket, mycket torsk
Sipi
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MUSTALAISVITSEJÄ
Kun mustalainen on kaupassa, mitä hän tarkkailee tuotteista?
- Päivämääriä: varasta ennen...
Miksi jatkuvasti kansallispukua käyttävää henkilöä ei saa kätellä vasemmalla kädellä?
- Ettei hän pääse varastamaan rannekelloa.
Miksi kannattaa ampua polkupyörällä ajava mustalainen?
- Koska silloin saat hyvän mielen ja varastetun
polkupyöräsi takaisin.
Miksi kutsutaan mustalaista, joka on rehellinen,
käy töissä, ei ole eläkkeellä, ei ole vankilassa
eikä ole tehnyt rikosta?
- Romaanihenkilöksi.
Miksi Manne ripusti tuulisella säällä paitansa kuivumaan?
- Pitäähän sitä joskus panna hihat heilumaan.
Miksi mustalainen on hyvä aviomies?
- Hän ei koskaan puhu kotona työasioista.
Miksi mustalainen on rattoisaa seuraa kapakassa?
- Hän ei koskaan puhu työasioita
pöytänaapureilleen.
Miksi Suomeen tulee romanipakolaisia?
- Ne kuulivat että Suomessa on niukasti työtä.
Mikä on maailman pienin mustalainen?
- Taskuromaani.
Mikä on maailman suurin mustalainen?
- Jatkoromaani.

Mikä on Suomen pienin kirjastoauto?
- Pikku Mosse jossa on neljä romaania.
Mikä on suurin status mustalaisten keskuudessa?
- Valkolainen renkipoika.
Mistä maasta mustalaiset ovat lähtöisin?
- Haimaasta.
Miten mustalaiset tulivat Suomeen?
- Hailuodon kautta.
Mitkä ovat mustalaisten kansallisjalkineet?
- Haisaappaat.
Mitä mustalais-Manne sanoi, kun seisoi
keskellä rataa ja näki junan tulevan?
- Se huutaa, joka pelkää!
Mitä opetetaan mustalaisten autokoulussa
ensimmäisellä tunnilla?
- Kuinka auton oven saa auki
vaateripustimella.
Mitä poliisi huutaa toiselle poliisille, kun näkee
romaanipukuisen varkaan juoksevan karkuun?
- Mannekiini!
Mitä tapahtuu kun mustalainen ja neekeri
saavat lapsen?
- Lapsesta tulee niin laiska, ettei se jaksa edes
varastaa.
Mitä yhteistä on mustalaisen syntymällä ja
kuolemalla?
- Vahingonlaukaus raviradan parkkipaikalla.

Mikä on mustalaisen triathlon?
- Kävellen uimahallille ja polkupyörällä takaisin.

Ei paljon puutukkaan kun hevosta ja kolme
kenkää, sanoi manne kun tieltä hevosenkengän löysi.

Mikä on mustalaisten lempivirsi?
- Armollas ruunaa kaunista...

Eipä se ole tuota ennen tehnyt, sanoi mustalainen, kun akkansa kuoli.

Mikä on mustalaisten onnenluku?
- Viistöistä.

Vitsit lähetti Köpi
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KÖPSELIN VITSIT
Hirttotuomion saanut halusi viimeisenä
toiveenaan sätkiä.

“Huuhdon kultaa”, sanoi lapin-ukko, kun
eukkoaan hukutti.

Iines vei akun lataamolle.

“Jee, sukset!”, hurrasivat opetuslapset
nähdessään hiihtovälineet.

Invaliidin kaupasta sai vammaisten lentovälineitä.
Jacksonin laulavat sisarukset ovat maksaneet
kauneusleikkauksistaan useita miljoonia per
nenä.

“Kamalasti pelottaa”, sanoi huumeiden
salakuljettaja tullissa.
“Kuinka monta aloittelijaa valitaan?” “No viisi.”

Join kustakin mukista.

“Kylläpä kesti”, sanottiin juhla-aterian viimein
loputtua.

Jos olemme kaikki Jumalan luomia, hänellä
täytyy olla suuri naama.

“Minkälaista kopiokonetta etsitte?” “Samantekevää.”

Jos kokaiinin käyttö sallitaan USA:ssa, siitä
tulee ihanuuskien ihmemaa.

“Miten ampiaisenpistos nivusiisi vaikutti?” “Elin
kuin munkki.”

Karkein lahjontatapaus sattui päiväkodissa.

“Neronleimaus”, totesi Einstein tatuoinnistaan.

Keinotekoisten makeutusaineiden käyttöä
säätelevät Coca-Cola Lait.

“Polttomoottori on erinomainen keksintö,
esimerkkinä käyköön tämä auto”, nokkela
esitelmöitsijä sanoi.

Kerstin ei halunnut luopua lapsistaan. Hän pisti
kampoihin.

“Voitko kuvitella nuo seinät ilman maalejasi?”
mummo kysyi graffititaiteilijalta.

Kissat protestoivat menemällä naulakkoon.
Ammattipurjehtija ottaa tyynen rauhallisesti.
Kustantaja ja kirjailija vaihtoivat pari sanaa
tulevasta kirjasta.

Anorektinen kadunlakaisija oli luuta ja nahkaa.

Kustavilainen tilaa olutta rahtina: “Milloin olut on
kustavissa?”

Ateriaa valmistava ihmissyöjä on sydäntä
lämmittävä näky.

Lakimies tietää kaikenlaista.

Filatelistin ammattitaidottomuus tuli ilmi
oudoissa merkeissä.

Lapin yhteiskuntaoppineen puurossa oli
sokeria: Makhia velli.

Gorbatshovilla oli omituinen päähänpinttymä.

Lensi ulos sähköasentajalinjalta. Teki vääriä
johtopäätöksiä.

Hammaslääkärini teki virheen. Huusin hänelle
suutuskissani.

Lohiamme on täynnä lohiamme.

Hirttotuomion saanut halusi viimeisenä
toiveenaan sätkiä.
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Silmälasien korjaaminen on sankarillinen teko.

Lontoon vartijoiden talvisotahenkeä: “Toweria
ei jätetä!”

Sirkuskulkue kolaroi: osa pelleistä meni lyttyyn.
Skitsofrenia on mielisairauteni.
Surisiko kärpänen kaverin kuollessa?

Lopetin lelujen tekemisen lemmikkieläimille, sillä
minua alkoi se oravanpyörä kyllästyttää.
Mietittiin mitä pelattaisiin. Puhehäiriöinen halusi
korista.

Tekevälle sattuu: ompeluvirheen takia napit
vastakkain paitatehtaalla!

Minulla oli jo lapsena epilepsia. Niinpä nytkin.

Turvaketju wc:n ovessa on hätävarjelun
liioittelua.

Mistä johtuu, että seksiä harrastetaan
useimmiten kännissä? Olisi kiva saada selvää.

Tytöt varokaa: Intian matkalla on aina vaarana,
että tulee guru puseroon.

Morsian katosi, mutta vainukoira pääsi vihille.
Mykkä kissa on mauton.

Vampyyri meni ravintolaan ja tilasi litran
kokista.

Näköni huononi hämärissä olosuhteissa, mutta
parani aivan silmissä.

Vangilla oli karatessa musta vyö.
Vein autoni korjattavaksi vaihteen vuoksi.

Naapurini sai uskonnollisen herätyksen
pistettyään kelloradionsa soimaan
aamuhartauden aikaan.

Pikkukaloille haitaksi on vaarallinen kulkuneuvo.
Puutarhuri huudahti vaimolleen: “Multa tuli jo!”

Nykyiset avovankilat pitävät vankilanjohtajia
pakokauhun vallassa.

Pyyhekumitehtailija rikastui toisten virheillä.

Nyt riitti, sanoi shamaani.

Rekisterilaattoja varastelevaa henkilöä
kutsutaan kilpikonnaksi.

Parasiittien käytössäännöt ovat loistavat.

Sairaalan kuorma-autot on varustettu kipeillä.

LUUTNANTTI VASILIJEV
KOMENTAA
Venäläinen luutnantti seisoo joukko-osastonsa
kanssa korkean jyrkänteen reunalla. Luutnantti
katsoo ensin alas ja osoittaa erästä sotamiestä.
-”Te siinä. Tulkaa tänne jyrkänteen reunalle,
ojentakaa oikea käsi sivulle ja hypätkää alas.”
Luutnantti seuraa sotilaan putoamista ja
komentaa seraavalle.

Pelastaisitko miehen maahan avautuneesta
railosta vai jättäisitkö väliin?

-”Te siinä. Tulkaa tänne reunalle, ojentakaa
vasen jalka sekä vasen käsi eteen ja hypätkää
alas.
Ja taas luutnantti seuraa tarkasti tilannetta,
miettii hetken ja komentaa seuraavalle.
-”Te siinä. Tulkaa tänne reunalle makaamaan,
nostakaa oikea jalka ylös ja kierähtäkää alas.
Tätä jatkuu siihe asti kunnes kenraali rientää
paikalle kiukusta puhisten.
-”Luutnantti Vasiljev. Kuinka monta kertaa teille
pitää sanoa ettei työajalla saa pelata Tetristä.”
(Köpi)
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The President
of the
United States of America
year 2000 EXTRA
Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846.
John F. Kennedy was elected to Congress in 1946.
Abraham Lincoln was elected President in 1860.
John F. Kennedy was elected President in 1960.
The names Lincoln and Kennedy each contain seven letters.
Both were particularly concerned with civil rights.
Both wives lost children while living in the White House.
Both Presidents were shot on a Friday.
Both Presidents were shot in the head.
Lincoln's secretary was named Kennedy.
Kennedy's secretary was named Lincoln.
Southerners assassinated both.
Southerners succeeded both.
Both successors were named Johnson.
Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808.
Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.
John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839.
Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939
Both assassins were known by their three names.
Both names are comprised of fifteen letters.
Lincoln was shot at the theater named "Kennedy".
Kennedy was shot in a car called "Lincoln".
Booth ran from the theater and was caught in a warehouse.
Oswald ran from a warehouse and was caught in a theater.
Booth and Oswald were assassinated before their trials.
And here's the kicker....
A week before Lincoln was shot, he was in Monroe, Maryland.
A week before Kennedy was shot, he was in Marilyn Monroe.
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Hyvää joulua
ja
menestyksekästä uutta vuotta
toivottaa Terminaalin väki!
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