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Kirjautuminen sisään

Nimimerkki:

Salasana:

********
Unohditko salasanan?
Ei pitäisi siis olla aina
niin naamat. Kysy
ylläpidolta neuvoa.
Uusi käyttäjä?
Tervetuloa!
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Ylläpidon lässytykset
<@Herkkae>
Fuxi-galtsu on nuorista tulevista Oululaisista
Tietoteekkareista
muodostunut
yhteisö,
joka on avoin kaikille yli 13-vuotiaille suomen
kieltä taitaville henkilöille.
Tämän opuksen
lukeminen ei vaadi minkäänlaista rekisteröitymistä. Kuvathan tietenkin lisätään galleriaan
asianomaisilta lupaa kysymättä. Kuvia voidaan galtsuun lisätä vain yksi, mutta
omien tai kaverin taiteellisten lahjojen käyttö
ei ole kiellettyä. Kuvia voit muokata tussilla
tai muulla asiaan kuuluvalla tavalla.
Fuksigaltsuun kirjoittaminen on mahdollista omalla
kynällä, mutta fuxi-galtsuun kirjoittaminen ei
ole sama asia kuin irkkaaminen. Lisätietoja
irkkaamisesta Irc-oppaassa OTiTin verkkosivuilla (www.otit.fi).

<Herkkae>

Terminaali - Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988.
4-6 numeroa vuodessa. 18. vuosikerta, n:o 4.
Verkkoversio
Julkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry
Päätoimittaja: Pasi Pyyppönen
Kannen kuva: Pasi Pyyppönen
Toimittajat: Taneli Rautio, Janne Mahosenaho,Tuomas Mustonen...
Kuvat: Ville Junttila, Pasi Pyyppönen, Tuomas Mustonen...
Osoite: OULUN TIETOTEEKKARIT RY, PL 4500, 90014 OULUN YLIOPISTO
Kotisivu: http://www.otit.fi/live/terminaali/
Sähköposti: terminal@ee.oulu.fi
Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n, päätoimittajan tai kenekään
muunkaan kantaa.
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Syksy on pyörähtänyt mukavasti käyntiin. Uudet opiskelijatkin alkavat jo oppia talon tavoille ja osa
heistä on hyvää vauhtia juurtumassa kiltahuoneellekin. Niin sitä pitää!
Seuraavien viikkojen aikana on kolme isoa tapahtumaa, jotka saavat varmasti kiltalaiset liikkeelle
sankoin joukoin. Ensimmäisenä tulee perinteinen fuksicursio (27.10.), joka suuntautuu tänä vuonna
Vaasaan (tai suuntautui riippuen lehden painopäivästä). Itse reissu tuskin kaipaa turhia esittelyjä tai
mainospuheita, linja-autossa on aina tunnelmaa ja kaikilla on varmasti hauskaa.
Tänä syksynä on myös Oulun ylioppilaskunnan edustajistovaalit. Vaalipäivä on 2.11, mutta äänestää
voi myös ennakkoäänestyksessä, joka on 25.-26.10. Tälläkin kerralla Teekkarit ovat edustettuina
runsain määrin ehdokaslistoilla. Yhdessä taloustieteilijöiden kanssa muodostamme kaksi sitoutumatonta rengasta, joissa on mukana myös 27 tietotekniikan ja informaatioverkostojen opiskelijaa.
Olemalla ylioppilaskunnan jäsen myös sinulla on oikeus äänestää vaaleissa. Käytä oikeuttasi! Äänestämällä voit vaikuttaa edes vähän ylioppilaskunnan edustajiston toimintaan. Edustajisto toimii Teidän, eli opiskelijoiden etujen mukaisesti. Jokainen löytää varmasti ehdokkaan, joka ajattelee asioista
samoin kuin itsekin. Tällaisia henkilöitä löytyy esimerkiksi molemmista Tekniikka ja Talous vaalirenkaista. Killan ehdokkaat löydät tämän lehden sivuilta. Kaikki äänestämään ja sen jälkeen ILMAISELLE
kahvitarjoilulle.
Heti edustajistovaalien jälkeen räjähtää todellinen pommi. OTiT:n mahtipippalot eli PikkuWappu
kääntää junan virallisesti kohti Wappua. Se mikä tekee tapahtumasta vieläkin isomman on tämän vuoden esiintyjä, TikTak!!! Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee todistamaan hienoa keikkaa. Sitä ei
vaan yksinkertaisesti voi missata.
Joulukuun alussa pidetään killan vaalikokous. Uusia toimijoita tarvitaan taas, joten kannattaa alkaa
jo nyt miettimään eri vaihtoehtoja. Tarkempia tietoja eri viroista saa mm. kysymällä osoitteesta
hallitus@otit.fi tai tulemalla kähmintäsaunaan 16.11. Kiltatoiminta kannattaa, siitä saa erittäin hyviä
kokemuksia, muistoja sekä ehkä myös osittain muistikatkoksia.
Ei muuta kuin reissuun, äänestämään ja heiluttamaan nyrkkiä Foxian eturiviin. Sen jälkeen on taas aika
ottaa loppukiri opiskelussa. Heilutaan taas ensi kerralla!
Janne

...Kolomossivun tyttöne
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Kuluttajalle langattomat palvelut
kymmenen kertaa nykyistä nopeammin
VTT johtaa kansainvälistä hanketta, jossa kehitetään langaton
tiedonsiirto peräti kymmenen kertaa nykyistä nopeammaksi.
Tavoitteena on saada aikaan uusi tiedonsiirtonopeus samalla hinnalla
kuin nykyiset parhaat tiedonsiirtonopeudet. Kehityksen ansiosta
kuluttaja saa käyttöönsä erittäin nopeasti hänelle langattomasti
tarjottavat uusimmatkin tietoliikennepohjaiset palvelut.
VTT kehittää tätä erittäin nopean tiedonsiirron lähetin- ja vastaanotinteknologiaa
vain vähän energiaa kuluttavista elektroniikkakomponenteista.
Vuonna 2007 päättyvässä tutkimus- ja kehityshankkeessa VTT tekee tiivistä
yhteistyötä alalla maailman johtavan, yhdysvaltalaisen Berkeleyn yliopiston
langattoman tiedonsiirron tutkimuslaitoksen kanssa (Berkeley Wireless Research
Center) kanssa.
Tutkimuslaitokset määrittelevät yhteisesti uuden tiedonsiirtotekniikan vaatimukset ja suunnittelevat huippunopeassa tiedonsiirrossa tarvittavat lähetin- ja vastaanotinlaitteistot kokonaan uudelle, 60 gigahertsin taajuusalueelle. Tiedonsiirtonopeudeksi suunnitellaan 1000 megabittiä eli yksi gigabittiä sekunnissa.
Nykyisistä nopeimmat, lähietäisyydellä toimivat paikallisverkot käyttävät 5 gigahertsin taajuutta ja mahdollistavat enintään noin 100 megabitin tiedonsiirtonopeuden. Mobiiliverkot toimivat nykyisin 1–24 gigahertsin taajuuksilla ja mahdollistavat enintään noin 2 megabitin tiedonsiirtonopeuden.
Kehittämishanke perustuu osittain tutkijavaihtoon VTT:n ja Berkeleyn välillä.
Hankkeessa rakennetaan uuteen teknologiaan perustuva koelaitteisto, jolla on
tarkoitus kokeilla suunnittelun tuloksia käytännössä. VTT:n tutkimushankkeen
rahoittavat VTT ja Tekes sekä Asperation, Elektrobit Microwave, Filtronic,
Nokia, PJ Microwawe ja Puolustusvoimat.
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Tervetuloa alalle!
Onnittelut loistavasta valinnastasi opiskella tietotekniikkaa ja
informaatioverkostoja Oulun yliopistossa!
Nokia on toiminut Oulun Tietoteekkarien kannatusjäsenenä jo monen
vuoden ajan. Yhteistyön kautta pyrimme tuomaan sinulle tietoa
työelämästä ja kontakteja yritysmaailmaan jo opintojen aikana. Yhteistyön
merkeissä näemme muun muassa fuksiexculla, jonka järjestämme kiltasi
kanssa syksyn aikana. Siellä saat meiltä vinkkejä opiskeluun ja tietoa
uramahdollisuuksista Nokiassa kevyessä paketissa parituntisen aikana.
Vuodenvaihteessa käynnistyy taas kesäharjoitteluhaku. Työllistimme
tänäkin kesänä Suomessa useita satoja kesäharjoittelijoita, joukossa monta
tietoteekkariakin. Oulussa toimivissa yksiköissämme on tutkimus- ja
tuotekehitystä, tuotantotekniikan kehittämistä, tuotantoa sekä myyntija markkinointitoimintoja. Harjoittelumahdollisuuksista sekä Nokiasta
työnantajana löydät tietoa osoitteesta www.nokia.fi/urapolku. Voit myös
tulla jututtamaan meitä tammikuussa yliopistolla pidettävillä Pestipäivillä.
Opiskelu vaatii pitkäjänteistä ja sinnikkästä työtä. Paras lopputulos
saavutetaan yleensä työn ja vapaa-ajan ollessa sopivasti tasapainossa.
Opiskeluaika on ainutkertaista aikaa. Siitä kannattaa nauttia!
Opiskeluintoa ja ikimuistoista opiskelijaelämää Oulun Tietoteekkarien
uusille jäsenille toivottaa
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PIENRYHMÄYHTEISÖT 2005

PRO <Jussi Kallio >

<Aki Aapaoja>

<Matti Kaartinen>

<Juha-Pekka Pöyhtäri>

<Osmo Aspi>

<Maxim Abrosimov>

<wkk> Tää posse on saletisti cool xD
<^CatGirl^> Päivän kuvaksi! ^.^
<Uuzo92> Selvästi muokattu noi kuvat!
<girl87> Mä en tajuu...
<SUSANI> PRO(n) <3

<Tuomas Haanpää>

<Jasin Bushnaief>

<Jukka Antila>
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PRO:<Janne Kätevä>

<Mikko Heikkinen>

<Antti Hanni>

<Anssi Karppinen>

<Samuli Heimonen>

<Jari Kantola>

<JariJuhani Hillukkala> <Antti Karjalainen>

<Kateva> hyvää porukkaa. hommat hanskassa...
<Vekkuli> mutta onko yhtä “käteviä” kuin PRO:nsa :-)
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PRO: <JuhaMatti Niemelä>

<Pauli Rikula>

<MIkko Ruotsalainen>

<Sven Puurula>

<Miikka Salminen>

<Mikko Rauhanummi>

PRO:<Teemu Salminen>

<Tuomas Parttimaa> <Veli-Pekka Saunakangas>

<Woma69> Raub, sä oot nii ihana
<kaennissae> Temppi ja iiska vetää hyvin... ryhmiään tietenkin :)
<iiska> Loistava ryhmä on tämä - ja ihan hyvä on tuo toinenkin. BD
<iiska> pienempi kuin kolme
<iiska> pienempi kuin kolme (3)
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PRO: <Heikki Laine>

<Onni Komulainen>

<Mikko Heikkinen>

<Janne Keskiniva>

<Jukka Kettunen>

<Pauli Jyrkkä>

<Niko Huuki>

<Anssi Karppinen>

<@Heze> nää jätkäthän juo tohtorinki suohon
<OCom> me ei olla pissiksii
<OCom> paitsi jukka
<kanni_aalio> joukko “intellektuelleja” ja hyvätapaisia joskin
ehkä hieman viinaan meneviä teekkarin alkuja... nii ja jukkahan
on ihan täys pissis... ja ihQu daa daa
<OCom> eiii, meissä kaikissa asuu niiq lehmä
<@Herkkae> Hyvältä näytti fuksisuunnistuksessa! Jatkakaa
vaan samaan malliin... BD
<kikkoman> “Millane päivä huomenna?” “Normipäivä.”
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PRO: <Eija Moilanen>

<Heli Ahonen>

<Mauri Kettunen>

<Piia Mikkonen>

<Mika Mars>

<Jussi Mäkipelto>

<Jarkko Kuusijärvi>

<nommmmoi> Te ootte kaikki ihan ihkuja <3
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PRO: <Tuomo Mattila>

<Kalle Lyttinen>

<Ilkka Mattila>

<Sami Lehto>

<Ari Luoma>

<Juuso Kuusela>

<Ville Kuoksa>

<Tuukka Kärki>

<Ari Simonen>

<tupeco> EKA!!!1!
<Caion henkilökunta> antaa sitten olla viimene kerta kun tulette siinä varustuksessa tänne sisälle!!!
<ZaoLeiZang> You have very nice pictures, handsome boys...
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PRO: <Jukka Määttä>

<Jani Parkatti>

<Juuso Perälä>

<Jussi Männistö>

<Ilkka Ollakka>

<Tuomas Mäkinen>

<Ville Pulli>

<yty> mä ja mun <3<3<3<3<3<3
<YTY> pimeyden lapset keijukaisen hellässä syleilyssä
<pYTY> ^^IKÄVÄ,RAKASTAN 4-ever..vaikka lähdit
taivaaseen <3<3 Ommatu sille ihanimmalle maijulle
jonka oon tuntenu aina <33 (jaatelo)
<pYTY> :D OmisTeTTu : Tume :) ;)
<pYTY> ei oltu yhtää simon näkösii
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PRO: <Sanna Sivonen>

<Heidi Tikanmäki>

<Anna Pasanen>

<Suvi Siira>

<Ville Raudasoja>

<Janne Raudasoja>

<Erik Sunden>

<Sanna>Kerta kaikkiaan kaunein, paras ja
mahtavin ryhmä ikinä.
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PRO: <Tuomo Tomperi>

<Pekka Mäkinen>

<Jukka Sinko>

<Mikko Savusalo>

<Mikko Similä>

<Jukka Länsineva>

<Ringu> nää jätkät käyttää saleen stringei!! ihq modit <3

PRO:<Ville Tuhkanen> <Jussi-Petteri Laitinen>

<Olli Viljamaa>
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<Riku Karjalainen>

<Toni Tanskanen>

<nommmmoi> Vitsit, te ootte nii ihaniiii kaikki :)
<plusplus> !kehu Villen ryhmä
<botti> Villen ryhmä: Te olette ihan Ässiä!

PRO:<Jussi Määttä>

<Harri Leinonen>

<Elias Koski>

<Panu Roivas>

<Hanna Aaltonen>

<Päivi Kyllönen>
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<Jenni Laakso>

<Janne Luokkanen>

<Ilari Nisula>

<Ville Valtonen>

<_203_ja_204_> Ville ja Jenni edariin !!!

PRO:<Riikka Kemppainen> <Mikko Holappa>

<Pekka Hautala>
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<Joni Mäkitalo>

<Jaakko Blomster>

<Sami Rönkä>

<Elina Rajala>

<Jonne Keränen>

<Tuomas Häivälä>

<Kaisa Rannankari>

<Arto Huhtala>

<Riikka> Tästä kymmenen hengen inforyhmästä löytyy
monta hyvää teekkarinalkua! Mukavaa porukkaa, jota
näkyy niin kiltiksellä, bileissä kuin luennoillakin...:)
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PRO:<Timo Sarpola>

<Jari Kahelin>

<Ville Koivuniemi>

<Ville Valjus>

<Juha Ylioinas>

<Enni Ruokamo>

<Janno Juttula>

<plusplus> Sarppi kyllä hoitaa hommat... se on vissi
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Tohtori on taas kömpinyt koloistaan ohjeistamaan niitä luojan
hylkäämiä ihmisiä, jotka eivät löydä vastauksia (edes pullosta)
elämäänsä askaruuttaviin kysymyksiin. Valitettavasti palstatila ei
riitä kaikkien Tohtorille lähetettyjen kysymyksien vastauksiin, joten
neuvonkin heitä juomaan pullon tyhjäksi ja katsomaan jos sen pohjalta löityisi jotain ohjenuoraa.
Q:
Tohtori, oi Tohtori! Nyt on äärimmäinen pulma. Mieltämme askarruttaa seuraava asia: Miksi tuhnut haisevat pahemmalle kuin
äänekkäät pierut? Mikä niissä on niin erilaista? Anna viisautesi kukkia ja paljasta salaisuus.
-xalienA:
Rakas Xalien
Koska kyseisestä aiheesta ei löytynyt aiempia tutkimuksia. Tohtori
perusti työryhmän jossa tutkittiin pierujen vaikutusta
ihmisen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tulokseksi saatiin
seuraavaa.
1.Tuhnupeiru
-esiintyminen: yleensä kiusalliset tilanteet jossa henkilö koittaa peittää aikaansaannoksensa
-koostumus: kitkerä ja karvas, pitää yleensä sisällään tunnepatoimia
2.äänekäs pieru
-esiintyminen: riemukkaat ja joskus jopa humoristiset tilanteet.
-koostumus: pehmeähkö ja aromikas, Suoritus tuottaa syvää helpotusta
Näistä tuloksista voimme suoraan päätellä, että kannattaa antaa
vain paukkua huoletta. Tilanteesssa kuin tilanteessa. Sillä tuhnut
ovat vakava riski terveydelle ja mielelle.
Q:
Arvoisa tohtori,
En enää tiedä kenen puoleen kääntyä, joten koettelen onneani nyt
tämän palstan kautta. Olen viime aikoina huomannut, että porraskäytävässämme liikkuu outo hiippailija. Olen kuullut monesti kun
hissin ovet aukeavat kolmen jälkeen yöllä (viimeksi klo 3:07) ja aamulla olen huomannut tyhjiä kaljapulloja käytävässä (karhun, koffin ja sandelsin pulloja.) Kysyisinkin nyt neuvoa, että miten tämän
sekakäyttäjän saa kuriin? Tarviiko poliisin puoleen kääntyä vai onko
olemassa helpompia torjuntakeinoja? Asialla on kiire, koska naapurissamme on pieniä lapsia ja pelkään heidän puolestaan.
Terv. Aapo (jäsennumero 715517)
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A:
Hyvä aapo
Viittaamasi ilmiö on varsin yleinen varsinkin nuorien ja sitoutumattomien piireissä. Sille on kaksi kaksi mahdollista syytä.
1. He etsivät vielä sitä oikeaa.
2. He juoksevat sen perässä kuka antaa halvimmalla.
Neuvoksi antaisinkin sinulle, Aapo, sen että hommaisit itsellellesi
elämän ja jättäisit naapurit rauhaan. Jos tämäkään ei auta, joudun
itse soittamaan poliisit paikalle pidättämään tuommoiset v****n kyttääjät.
Q:
Hei Tohtori!
Onko minulla jokin vakava tauti kun ensin sain töitä ja sitten lähti
tukka päästä. Kaveripiirissäni saan usein kuulla huolestuneita
kommentteja asiasta. Mikä minua vaivaa?
nimim. Kurre
A:
Hei Kurre
Kyseinen tauti on erittäin vaarallinen ja varmasti tappava. Siihen auttaa vain tohtorin määräämä neljän (4) viikonkoiravesi kuuri. Tämän
hoitojakson jälkeen olet päässyt takuulla eroon toisesta symptomista, eli työstä. Hiukset kyllä palautuvat sitten ajanoloon.
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Sitoutumattomat tietotekniikan ja
informaatioverkostojen opiskelijat

198

Mölläri Matti

201

Saukko Miikka

202

207

Halonen Tommi

Laakso Jenni

206

205

Valtanen Ville

Tiensyrjä Juha

203

Talvitie Terhi

Roivainen Hanna-Leena

204

200

199

Aho Pekka

208

Palsola Antti

Määttä Lasse

209

Knuutinen Jouni
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Hietava Markus

213

Määttä Jukka

216

Maununiemi Tiina

219

Neuvonen Laura

222

Huoviala Olli
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211

Salomäki Tuomas

214

Salminen Teemu

217

Arffman Antti

220

Tuovinen Janne

223

Niittyviita Antti

212

Mattila Tuomo

215

Hepa-Aho Vesa

218

Niemelä Juhamatti

221

Sivonen Sanna

224

Laine Heikki
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MALLASAPPRO 2005

– maailman nopein korkeakoulututkinto
”Tulukaa jätkät sitte kantamaan”, tuumasi Teekkareiden herra eräänä
syksyisenä iltana viikon päässä odottavasta olutmaratonista, MallasApprosta, johon suunnitteli osallistuvansa. Seuraavana torstaina luottokortin paukkeen ja maksan vinkumisen suurjuhla pyörähtikin käyntiin,
ja Terminaalin sensuuria tuntematon toimituskunta oli luonnollisesti
kärppänä paikalla.
Kolmen hengen kantojoukkomme suuntasi kulkunsa kohti keskustaa
hieman aiotusta aikataulusta jäljessä. Matka Linnanmaalta kaupunkiin
on tunnetusti pitkä ja aina vastatuulinen, joten pieni välitankkaus Alppila
Twin Towersin juuressa sijaitsevassa kuppilassa oli perusteltu. Jahka
yksi oli parannellut nälkäänsä ja toinen krapulaansa saattoi matka
jatkua. Keskustaan saavuttaessa oli aika ottaa puhelinyhteys suoritusremmin mukaan soluttautuneeseen agenttiin, joka kertoi menossa
olevan viidennet tuopit. Yhyttäessämme rymysakin menossa olivat jo
seitsemännet. Ja aikaa mennyt vasta tunti. Ei perkele, vatsahuuhteluhan tuosta tulee.
Tohtorinsuorittajiksi oli valikoitunut sekalainen kolmen hengen kopla,
sisältäen nimeltämainitsemattomat Teekkariyhdistyksen puheenjohtajan, OTiT:n kulttuuriministerin sekä Optiemin puheenjohtajan. Jahka
kaikki mukana olleet baarit oli kertaalleen saatu kierrettyä, vakiintui
reitiksi St. Michael’s – Otto K. – AC Willisika –akseli. Tahti oli ripeä ja
olutta upposi sen mukaan, tuopin imemiseen ei montaa kulausta kulutettu. Lassen ja Arffin aiemmin päivällä hankkima bong osoittautui oivaksi apuvälineeksi, ja varsinkin loppumatkasta käytetyn letkun ja suppilon yhdistelmän ansiosta tuopin keskimääräinen uppoamisaika pyöri
kymmenen sekunnin paikkeilla.
Vielä puolimatkassa veikkasin, että tahti tulisi loppupeleissä hidastumaan mutta toisin kävi. Tahti ei hyytynyt hetkeksikään vaan olutta
upposi antaumuksella ja käytännössä eniten aikaa tuhlautui baarin
vaihtoon. Viidentoista tuopin paikkeilla Jarkko näytti mallia

“Tästä se lähti...”
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ulkoistamisen jalosta taidosta merkkaamalla reviirinsä mahanesteillä kuusi tai seitsemän kertaa matkalla Otto K.:sta Willisikaan, eli
parinkymmenen metrin matkalla. Muutama määrätietoinen askel,
ryynit lennosta lepikkoon ja viikset hihalla pois, ja kohta sama uudestaan. Tuli aika ihkuja lätäköitä <3
Missio läheni loppuaan ilman suurempia kommelluksia. Olutta kului ja
tahti pysyi vakaana, kunnes aivan kalkkiviivoilla koettiin ensimmäinen
takaisku. Otto K.:ssa Jarkko tönäisi vahingossa kyynärpäällään tuoppipinon osittain kumoon, kun matkaa tohtorinarvoon oli jäljellä enää
yksi vaivainen kalja. Baarimestari ei enää miehelle suostunut myymään,
joten viimeinen tuoppi piti hakea Linnan Krouvista (jossa äijä muuten
sammahti tiskille, mutta mitäpä pienistä…). Kaksi muuta sen sijaan
sai tuoppinsa ostettua joten tohtorinarvon saavuttaminen oli enää
näytöstyylisestä lopusta kiinni. Loppupeleissä Lasse ja Arffi saavuttivat tittelin kolmessa tunnissa ja kymmenessä minuutissa ja Jarkkokin
hieman myöhemmin, joten viimeinenkin tohtori oli leivottu alle kolmessa ja puolessa tunnissa, kellon lähestyessä kahdeksaa.
Jahka hihamerkit oli saatu taskuun, rupesi homma jo vihdoin näyttämään siltä miltä sen pitää 18 oluen jälkeen näyttääkin. Pystyssä
pysyminen tuotti vaikeuksia ja eräskin pää teki tuttavuutta parkkimittarin kanssa, mittarin ottaessa selkävoiton. Onneksi suuremmilta
haavereilta vältyttiin ja homma pysyi kutakuinkin kasassa. Tuli myös
todettua, että tohtorinarvon suorittanut Tohtori ja tarpeettomaksi
jäänyt bong muodostavat taivaallisia sulosointuja päästävän aisaparin.
Not.

“...näin se eteni...”
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Läpi illan mukana kulkenut bong sai sivullisilta enimmäkseen varsin
kummeksuvia katseita. Itsekin viihteellä olevia perusisäntiä letku sen
sijaan nauratti. Eräänkin jannun ilme oli näkemisen arvoinen, kun mies
Otto K:n vessan oven aukaistuaan näki Lassen istumassa lattialla
letku suussaan allekirjoittaneen kaataessa kaljaa tuuttiin. Ei ehkä ensimmäinen näky mitä voisi odottaa baarin vessaan saavuttaessa…
Selvänä muiden naamailua katselleena on kyllä oltava sitä mieltä, että
kisan siirtäminen talven pakkasilta syksyn leppoisammille keleille oli
aivan oikea vaihtoehto. Varsinkin skaban loputtua suorittajien touhu
oli jo sellaista, että liukkaammilla sekä kylmemmillä kaduilla hommassa
olisi voinut käydä huonostikin, nilkkansa kun murtaa helposti selvinkin
päin. Onneksi pahempia haavereita ei sattunut, ja huhujen mukaan
koko kööri selviytyi Foxiaan asti laulamaan hymniä, jossa keimoa kuulemma nautittiin vielä toisellekin jalalle.

“...ja tämä siitä seurasi”

- Scene

MallasAppro FAQ:
”Ai joko me palautettiin ne
laput?”
”Ai joko me saatiin ne merkit?”
”No misshä ne merkit on?”
”Hä…?”
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OtiT:n teinilarp 05

Mikäli Isoveli sattui tiirailemaan vakoilusatelliitillaan Kalervontie
7:n pihaa 17. päivä syyskuuta, mahtoi ihmetys olla suurehko.
Kyseisenä lauantaina nimittäin järjestettiin Teekkaritalolla OtiT:n
kauden korkkajaiset, joihin oli näppärästi integroitu myöskin
vuosijuhlat. Koska teinikilta täytti 17, oli teemana luonnollisesti
teinibileet. Elikkäs toisin sanottuna, koska kaikki muut tekosyyt
vetää perseet oli jo käytetty turhan monta kertaa, oli pakko
kehitellä uusi. Koska teemana oli teinibileet, oli pukeutumiskoodi
sen mukainen. Enpäs henk.koht. ole aiemmin nähnyt Talolla
samaisissa määrin pissiksiä, hoppareita ja amiksia.

vanhakin nyt nuortuu kuin
lapsi leikkimään...

mutta minne hernis katsoo...

Pippalot alkoivat viattomasti pussikaljalla takapihalla, jonka jälkeen
siirryttiin sisätiloihin hoitamaan pakolliset lippalapat ja syömiset
pois alta. Tämän jälkeen päästiinkin sitten itse asiaan –
teinikännihakuiseen juomiseen. Illalle oli järjestetty myös vahvasti
kilpailuhenkistä toimintaa teinitriatlonin muodossa. Osalajeina
olivat teinitekstiviesti, tekokänni ja katu-uskottavuus. Viestit olivat pienenpiä kuin kolme ja tiukan karsinnan jälkeen ihkuimmat viestittäjät valittiin jatkoon seuraavalle kierrokselle.
Tekokännikisassa ei aina oikein saanut selville, mikä kuului
esitykseen ja mikä oli ihan rehellistä humalaa, mutta jatkoonmenijät sentään saatiin selville (huom. selville, EI selväksi). Viimeisen
osion jälkeen löytyi voittaja ja potin korjasi fuksi-Ville, joka teki letti
heiluen palkintopullon sisällölle maagisen
silmänkääntötaikakatoamistempun.
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Illan kuluessa meno alkoi vahvasti muistuttaa pahasti kieroutunutta
teinilarppia ihmisten samaistuessa rooleihinsa. Puhekin alkoi muistuttaa tuota niin tutun kuuloista universaalia puistokoodikieltä, joka
on eräänlaista kommunikointia käyttäen sanoja vittu ja saatana. Esimerkiksi lausahdus: “Ihan mukavat bileet. Voisinko kenties tarjota
oluen?” kuulosti tältä: “Vittu saatana vittu vittu saatanan saatana
vittu, jou!” Ah, niin kaunista.
Saunakin oli tietysti lämmin, mikä antoi innokkaimmille ekshibitionisteille oivan tekosyyn riisuutua julkisesti. Jossain vaiheessa iltaa
joku sattui viattomasti ohimennen mainitsemaan koppibileet, mistä
ei tietenkään seurannut mitään hyvää. Tulipahan kopissa pelattua
ehkäpä maailman ensimmäinen (ja toivottavasti viimeinen) erä koppitwisteriä, joka tuntui suurinpiirtein yhtä miellyttävältä kuin valkovenäläinen kokovartalohieronta kivivyöryssä.Suosittelen lajia kaikille,
jotka ovat kyllästyneet liikoihin raajoihin ja haluavat eroon niistä
mahdollisimman kivuliaalla tavalla.

mainos:

3.11.2005
FOXIA
TIKTAK

PASKAT BILEET
- vittuuntunut
hoppari.
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koppibileet alkaa,
“ihQdaa, ihanaa !!!1!“
nyt bileet alkaa, on tosi hauskaa...

kamera pois tai mä
tuun teille kotiin !!!1!

Virallisen kilpailun ohella käytiin Talolla illan aikana myöskin
kovaa sammumistyylikilpailua, johon osallistujia löytyi
useampiakin. Tyylit vaihtelivat perinteisistä tuolisammumisen
erilaisista variaatioista hieman eksoottisempaan pöydän alla
suoritettuun sammumiseen. Koska kilpailu oli epävirallinen, ei
palkintoja jaettu eikä voittajaa julistettu.
Aamun valjetessa alkoi meno hieman hiipumaan ja osallistujat
alkoivat yksitellen ja paritellen poistua Talolta. Kiltahuoneen
sohvalta löytyi jälleen kotoisa lepopaikka ja sunnutaina oli
vuorossa teemaan sopien teinikrapula. Aamulla ei
omaisuutta tai ruumiinosia tarvinnut etsiä kovinkaan kaukaa, joten kauden korkkajaiset/teinibileet olivat mielestäni kokolailla onnistuneet pippalot. Ensi vuonna “paska, mutta rikas” kilta onkin
sitten jo täysi-ikäinen ja voidaan pitää aikuisten juhlat.

-Vittu saatana vittun vittu saatanan saatana, jou

KATSO killan kotisivuilta (www.otit.fi)
McHakan hieno excu-peli!
Seuraavassa lehdessä...
Seuraava numero on joulunumero ja lehteen saattaa eksyä
mm. juttua fuksicursiolta ja Pikkuwapusta. Tietenkin jonnekin
väliin on mukava saada myös jouluntoivotukset hallitukselta
sekä kannatusjäseniltä. “See ya on tha road!”
Kirjaudu ulos

