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ÄRRR!

Vihdoinkin, VIHDOINKIN syksyn en-
simmäinen varsinainen Terminaali on 
valmis! Tämän äpärän synnytysproses-
si osoittautui vaikeamaksi kuin yhden-
kään edellisen johtuen suurimmaksi 
osaksi äärimmäisen kiireisestä syk-
systä niin kiltatoiminnan kuin muunkin 
säädön osalta. Lisäksi lehden ulkoasu 
meni suurelta osin uusiksi paino-ongel-
mien takia. Vielä pitäisi yksi mokoma 
synnyttää ja siinä sivussa pyöriä pikku-
jouluissa, pysyä kärryillä juuri alkanei-
den kurssien kanssa sekä valmistautua 
syksyn pahimpaan tenttisumaan. Läh-
teeköhän henki jo kättelyssä vai jou-
tuuko sitä kitumaan?

Mutta nyt se on valmis! Perinteiseen 
tapaan Syysterminaalissa on esitelty 
kaikkien kyseisenä syksynä aloittanei-
den fuksien pärstät vanhoille irstaille 
jarruille pällisteltäväksi, ja niin on myös 
tänä vuonna. Fuksikuvasto lohkaisee-
kin lehdestä suurimman osan mutta ei 
hätää, tuttua paskaa löytyy edelleen 
runsain mitoin!

Pikkujoulukautta odotellessa, 

- Kesne   
          np. Ozzy Osbourne - !hauku Kuu
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Syksy on jo siirtynyt mukavasti tänä vuonna aikasin tulleen talven
puolelle. Kyykkäkausikin lähestyy huimaa vauhtia. Fuksitkin on jo
opastettu tämän jalon lajin hienouksiin OTiTin ja SIKin yhteisessä
fuksikyykkäturnauksessa, jälkipelit olivat tietysti koneen saunalla.

Muitakin tapahtumia on ollut tiheään tahtiin. Niistä suurimpia tietysti 
jokasyksyinen PikkuWappu, jossa tällä kertaa esiintyi Ruoska \,,/ Me-
no oli huima pienehköstä osallistujamäärästä huolimatta.

Kilta saavutti tänä vuonna täysi-ikäisyyden, ja sen kunniaksi järjes-
tettiin vuosijuhlat. Joidenkin lähteiden mukaan juhlat olivat kovinkin 
kosteat. Näin onkin varmaan ollut sillä muistikuvat hämärtyvät jo 
pääruuan tienoilla ainakin allekirjoittaneella. Lahjojakin tuli ajokortis-
ta killan omaan autoon - Pac-Wagoniin. Suuret kiitokset autosta me-
nevät Codenomiconille ja Icecomille.

Vaikka syyslukukauden tentit lähestyvät ja ihmiset - tai ainakin kau-
pat - alkavat valmistua joulunviettoon, kaikenlaista pikkukivaa riit-
tää vielä pitkälle joulukuuhun asti. Näistä maininnanarvoinen on tänä 
vuonna uusi OTiT-SIK-saunailta, jossa olisi tarkoitus pelailla legen-
daarista Oulupeliä. Nähtäväksi jää saadaanko 4G euron kuluttamista
modattua hieman vähemmän humalaiseksi saunailtaa varten.

Hallitusnakin loppuminen häämöttää jo, ja IRTI!-huutoja voikin koh-
tapuoliin alkaa kuulua rakkaasta pommaristamme. Kilta kuitenkin 
tarvitsee uutta verta riveihinsä, ja tätä varten on 
tietysti 12.12. järjestettävä vaalikokous, jonka 
jälkeen siirrytään yhdessä humupuolen edustajien 
kanssa Teekkaritalolle jo perinteeksi muodostu-
neisiin pikkujouluihin. Hallitus ja/tai toimaripaik-
koja voi tulla tietysti ihmettelemään jo 20.11. ko-
neen saunalla järjestettävään kähmintäsaunaan.

0100100101010010010101000100100100100001001
000000110101111110110

 -Jaakko

          Puheenjohtajan jorinat

Annatko tänä vuonna tonttujen tirkistellä, vai tirkisteletkö itse?
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Kuten tarkkaavaisimmat kiltalai-
set ovat ehkä jo huomatteet, on 

syksy tuonut mukanaan kiltahuo-
neelle jälleen uuden lastillisen uuni-
tuoreita fukseja. Tämä yhdistettynä 
kiltahuoneen olemattomaan ilman-
vaihtoon on saanut ra(i)kkaan pom-
misuojamme ilmaston hipomaan uu-
sia lämpöennätyslukemia. Jotta ilma 
ei sangen loppuisi ja näyttöjen kuva-
putket sulaisi, katsoi alati kiltalaisten 
etuja ajatteleva hallitus tehdä asialle 
jotain ja muiluttaa fuksit maailmalle. 
Keksivätpäs sitten omat perskarvan-
sa pelastaakseen tälle toimenpiteel-
le hyvän peitenimenkin: Fuksicur-
sio 06. Hyppäsinpäs itsekin bussiin 
mukaan valvomaan, että ihan kaik-
kia ihmisoikeuksia ei rikota, tai jos 
rikotaan, niitä rikotaan kunnolla.

Ensimmäinen pyrähdys ei johta-
nut bussejamme kovinkaan kau-

as: matka tyssäsi Tupoksen ABC:
lle. Sieltä hallitus hankki hyvinkin 
epäilyttäviä muoviesineitä, jotka 
tarkemman tutkimisen jälkeen pal-
jastuivat muovipusseiksi ja jätesä-
keiksi. Jotain hyvin epäilyttävää oli 
selkeästi suunnitteilla. Aikoiko halli-
tus hommautua fuksesta eroon he-
ti kaupunginrajojen jäätyä taakse ja 
sulloa ruumiit jätesäkkeihin? Alku-
järkytyksen jälkeen kuitenkin selvi-
si, että kyseessähän olivat tietysti 
kaikille tutut tekoparrat ja kohtapas 
matka pystyikin jatkumaan huolet-
ta. Ilmeisestikään kitsas rahaston-
hoitaja ei antanut rahaa kunnolli-

siin pusseihin, koska loppumatkasta 
useampikin taisi havaita, että niihin oli 
lähes mahdotonta osua (toivottavasti 
lasku on jo postissa asianomaisille).

Vahva bon voyage -tunne valta-
si mielen, kun bussimme alkoi 

uhkaavasti lähestyä Raahea. “Ihan 
niinkuin olisin ollut täälä ennenkin.” 
Hämmennys hämmensi itsensä yhä 
hämmentävämmäksi, kun istahdet-
tuani kalvosulkeisiin, tervehti esi-
telmöijä sanoin: “tervetuloa tutus-
tumaan Oulun yliopistoon.” Mitä 
tapahtui kaikelle sille bussissaistumi-
selle? Ensihämmästyksestä havah-
duttuani selkeni, että kyseessä oli 
tietysti Oulun yliopiston etäpesäke 
ja huoli mielenterveydestäni hellitti 
hieman. Perinteisten kalvosulkeisten 
jälkeen ruokailimme ja jatkoimme 
jälleen matkaa. Raahelaisesta mar-
ketista mukaan tarttui muutamia kä-
teviä nitomakoneita, joista riitti hupia 
l o p p u -
i l l a k s i . 
T ä s t ä 
huvista 
j o h t u -
en use-
a m p i -
kin löysi 
re issun 
p ä ä t -
teeksi it-
sestään 
mystisiä 
verestä-
viä reikiä 

FuksiCursio 2006

Fucu-Ghoul
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Raahen pakollisten lippalappo-
jen jälkeen matka suuntasi koh-

ti suunniteltua fuksien loppusijoitus-
paikkaa ja tunnelma alkoikin kohota. 
Esittelykierros osoittautui kuitenkin 
sen verran vaisuksi, että ilmoille piti 
kajauttaa varma äänenavaaja: synty-
mälaulu. Siitähän se ilo sitten ratke-
sikin ja oli selkeästikin ensimmäisten 
vakavampien ihmisoikeusrikkomus-
ten aika. Aloimme siis etsiä sopivaa 
fuksikisapaikkaa. Pienen arvonnan 
jälkeen paikaksi valittiin kuin tilai-
suutta varten tehty soraparkkipaik-
ka. Parkkipaikan pinnoite takasi sen, 
että jos ihmioikeudet eivät rikkoudu, 
jotain muuta kyllä varmasti hajoaa. 
Itse kisan kulku jäi allekirjoittaneelta 
hieman hämärän peittoon, koska ha-
vaintokykyäni hämärsi vahva ihmis-
oikeusrikkomusten etsiminen erään 
nestepullon pohjalta. Eipä löytyny. 
Voittajaksi kuitenkin selviytyi <ni-
mi tähän>:n luotsaama ryhmä, jos-
sa kilpailivat <fuksi1>,  <fuksi2>, 
<fuksi 3>, jne. Onnea voittaneille.

Kun kisailut oli kisailtu ja pahim-
mat verenvuodot tyrehdytetty 

(kiitos jälleen sorapinnan) suunta-
simme loppusijoituspaikkaan, jona 
toimi <paikan nimi tähän> Jyväsky-
lässä. Loppusijoituksessa oli vahvas-
ti mukan paikalliset Ynnä ja Dumppi 
ry:t. Kiitokset heille. Iloisen illan-
vieton, laulannan, kyykkäyritelmän 
(Jykylään tulee ilmeisesti kartut 

Tampereen poistokarttulaatikosta), 
saunomisen (ai, oliko sielä sauna?) 
ja komean sammumisesityksen jäl-
keen osa porukasta päätti suunnata 
kaupungille levittämään paheksun-
taa, kun taas osa katsoi paremmak-
si jäädä paikoilleen keskittämään sitä 
(siis paheksuntaa, ei paikkaa). Hu-
hujen mukaan jossain päin kaupun-
kia olisi olleet “viralliset” excubileet, 
mutta ryhmä, jonka toimintaa keski-
tyin seuraamaan katsoi paremmak-
si antaa urheiluvastaavamme, An-
tin, kuvitella ihan oman baarin ihan 
omassa päissään ja etsiä sitä ympäri 
kaupunkia. Pitkällisen harhailun jäl-
keen tulimme siihen tulokseen, että 
Antilla on ihan liian vahva mielikuvi-
tus, kun kukaan paikallisistakaan ei 
ollut kuullut mitään k.o. paikasta. Jo 
kaiken toivon heittäneinä havaitsim-
me kyseisen mielikuvituksen olevan 
niinkin vahva, että baari materiali-
soitui neniemme eteen. Mielikuvitus-
kapakka tarjoili kyllä niin iloisen vä-
rikkäitä drinkkejä, että muutaman 
jälkeen tunsimme miehisyytemme 
uhatuksi ja päätimme suunnata ta-
kaisin kaupungille aiheuttamaan li-
sää paheksuntaa. Tästäpä johtuen 
Tampereelle on tiedosssa tuomitse-
via katseita, mikäli eksyvät Jykylään.

Jaahas!
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Yleisen häröilyn jälkeen suunta-
simme matkamme bussiasemalle 

odottelemaan linja-autoja (ei koske!) 
vältellen ikkunoiden eteen pyörimis-
tä. Noudatammehan sentään lakia. 
Bussien saavuttua havaitsimme mui-
lutuksen totaaliseksi epäonnistumi-
seksi, kun bussit tulivat yhtä täyteen 
kuin Oulusta lähtiessä. Epäluotta-
muslauseen paikka. Bussien ovel-
la pistettiin jako kahteen (sammuu 
just, ei sammu vielä, sammuu just, 
ei sammu vielä, jne) ja nokat kään-
nettiin Oulua kohti. Alkumatkasta 
“ei sammu vielä” -bussissa tunnel-
ma pysyi korkealla tekstiviestizätin 
ja puhuvan pään (tai siis halvan ko-
pion) merkeissä. Löytyipäs matkal-
la uusi maittava juomasekoituskin: 
voimahuttunen. Herkullista.. ..not! 
Ilmeisesti suurin osa porukasta oli 
kuitenkin saanut sammumistartun-

nan suojaamattomasta juomisesta ja 
meno hyytyi kuin seinään. Onneksi 
sentään excupötkylä oli piristämäs-
sä väsyneiden matkalaisten tunnel-
maa ja PJ luovutti ystävällisesti it-
sensä uraauurtaville nitojakokeiluille.

Kaikenkaikkiaan reissu oli sangen 
onnistunut, vaikka kovinkaan monen 
ihmisoikeuksia ei tuhottu totaalisesti 
ja kaikki tulivat (melkein) ehjinä 
takaisin. Kiltahuoneen ilmanlaatu ei 
tosin parantunut, mutta jospas to-
taalinen hengitysilman puuttuminen 
karsisi edes hyttyskantaa ja pitäisi 
Senaatin loitolla.

-Terminaalin Tiibetin kirjeenvaihtaja 
Jan Ma Chen’ahe

Fuksikursiolla kuultua:

- Mmmoi! Mikäs sun matriisin dimensio on?

   (Tatu-fuksin esimerkki hyvästä iskurepliikistä)

- Tällä hetkellä bussi on jossain jossain jossain.

   (Jaker kertoi Lonnakolle missä se bussi oikeastaan on)

- Matti ei suostunut pamputtamaan.

   (Tuiran S-marketissa tapahtunutta, tilittä
jänä Jaker)

- Miettikää nyt, että jos teille työnnetään perseeseen käsi, niin 

  mikä on reaktio? (Terhi kysyi tätä itse asiassa kahdesti)

- Iiskalle nauraminen on vähän kuin potkis avutonta mummoa.

   Moraalitonta, mutta niin helppoa.  (Tanen mietteitä kun Iiska

   fl oppasi)

- Mulukku sinisenä. Mikäs sen hauskempaa.

  (Lonnakko kertoi ongelmistaan saunalta poistuttaessa)
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Niinhän siinä jälleen pääsi käymään, että Oulun Tietoteek-
karit ry houkutteli riveihinsä yliopiston valokuvaukselli-
simmat fuksit. Jotta jälkipolvetkin muistaisivat syksyn 
2006 sadon, alistettiin fuksit heti ensimmäisenä päivänä 
linssin eteen dokumentaatiota varten. 

Seuraavilla sivuilla on esitelty ensimmäisenä päivänä pien-
ryhmäohjaajiensa käsittelyyn saapunut katras asdfwrkl...
  Lets’ cut the shit - FUKSIT 2006!
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Topi Pohjosaho Tomi-Petri Kauppi Petri Niemelä

Samuli Turtinen Joonas Kataja Lauri Haapakangas

Jouni Ahola

PRO: Antti Arffman

Horojahan nää on kaikki, mutta perkeleen 
hyvä porukka!

19:42 <@Sniper1> oon reenannu patukointia
           niin saatanasti että on käsi rakoilla!
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Joku FuksijantteriJoku FuksijantteriJoku FuksijantteriJoku FuksijantteriJoku FuksijantteriJoku FuksijantteriHannu Alamäki

Juha Keponen Johanna Kauppi

Jukka Pekkala Tero Puhakka

PRO: Tuomas Haanpää

Todella lupaavanoloinen fuksiporukka ky-
seessä. Kyllä näistä vielä hyviä teekkareita 
tulee.

Ville Hietala
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Teemu Hynninen Erno Klemetti

Jarkko Koistinaho

Vesa Heikkinen Toni Rissanen

PRO: Jussi Kallio

“Ei ehi luennoille, eikä laskareille. Rientoja-
kin on!” - Oikein! Kyllä nämä Kainuun san-
karit 7 vuodessa valmistuu (ehkä OAMK:sta).
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Tuukka KarvonenMatti MikkonenTuukka Tuomaala

Jarmo Vainio Lauri Pieskä

Aleksis Kauppinen

PRO: Esa Törmikoski

Aktiivista porukkaa ja pätevää sakkia, se tuli 
todistettua viimeistään fuksisuunnistuksessa. 
Mun paras ryhmä ikinä.

PRO: Kimmo Ollila 

Pientyhmämme koostuu neljästä teräksenkovasta fuksista: 
- Antti Lampelasta, jolla on joukko salaisia ominaisuuksia, jotka voidaan aktivoida “seerumin” avulla. 
- Antti Karhusta, yhdestä kaikkien aikojen urheimmasta fuksi-taistelijasta. 
- Matti Junilasta, ryhmämme yliluonnollisia voimia omaavasta arkipäivän soturista. 
- Mikko Mäkelästä, kunnostautuneesta taistelijasta tiellä mahtavaksi soturiksi ja johtajaksi.

Sekä tietysti sensei Lilasta, joka on todellinen johtaja, joka suhtautuu vakavasti jokaiseen tehtäväänsä 
eikä koskaan lähetä joukkojaan tilanteeseen, johon ei olisi itsekin valmis menemään.
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Sami Karsikas

Kaj SuhonenJarno TuovinenHenri Juntunen

Matti JunilaAntti Karhu

Antti LampelaMikko Mäkelä

PRO: Terhi Talvitie

Täti tykkää.

PRO: Kimmo Ollila 

Pientyhmämme koostuu neljästä teräksenkovasta fuksista: 
- Antti Lampelasta, jolla on joukko salaisia ominaisuuksia, jotka voidaan aktivoida “seerumin” avulla. 
- Antti Karhusta, yhdestä kaikkien aikojen urheimmasta fuksi-taistelijasta. 
- Matti Junilasta, ryhmämme yliluonnollisia voimia omaavasta arkipäivän soturista. 
- Mikko Mäkelästä, kunnostautuneesta taistelijasta tiellä mahtavaksi soturiksi ja johtajaksi.

Sekä tietysti sensei Lilasta, joka on todellinen johtaja, joka suhtautuu vakavasti jokaiseen tehtäväänsä 
eikä koskaan lähetä joukkojaan tilanteeseen, johon ei olisi itsekin valmis menemään.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Terhi 2.0
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Juha PyyJanne Kilpiö

Tatu RiikonenMikael Kauppi Jukka Heikkinen

Henri Huttunen

PRO: Matti Kaartinen

Tää jengi on ihan yliveto. Ei varmaan 
löydy toista samanlaista jengiä mistään. 
Saletisti Hot.
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Miika RöyttäTimo Koskimäki Ville Ilonen

Kimmo Saapunki

Antti Heinikoski

Joonas Kortesalmi Väliapina 1

PRO: Onni Komulainen

<ryhmankuvaus>
Tässäpä tietoteekkareitten koulutetuin, taita-
vin ja tasokkain fuksiryhmä. Äärimmäisen 
upea pienryhmä sisältää kovia sählääjiä niin
opiskelijatapahtumissa kuin killan sählyvuo-
rollakin. Harmi vain, että tällaista ryhmää 
uhkaa sukupuuttoon kuoleminen maksan 
rasvoittumisen vuoksi. Nämä jätkät ovat niin
loistavaa porukkaa, että olisi menetys jos 
heitä ei nähtäisi tulevina vuosina kilta-akti-
iveina tai ainakin hengailemassa kiltahuon-
eella. Jatkakaa samaan malliin poijjaat.
</ryhmankuvaus>
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Harri Kovalainen

Pekka Saarela

Jarkko Kaleva

Henry Saarela

Mika Leinonen

Väliapina 2

PRO: Lasse Määttä

Laszlon hulgaanokset! Pieni mutta pirullinen porukka 
koottuna sieltä sun täältä. Yhdistettynä kuuluisan 
Tohtorin ryhmään saa aikaan mitä kummallisempia 
tempauksia. Nähty myös merirosvolookilla pänttäy-
tyneenä remuamassa kylän raiteilla. Parasta A-ryhmää. 
Näistä pojista kuullaan vielä. PS. TEKkiläisiä koko
      sakki :)
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Joku FuksijantteriJoku Fuksijantteri

Janne KananenLauri Sarajärvi Juha Takalo-Mattila

Erkko Hänninen Helka Kuorilehto No mutta kuka se siinä?

PRO: Juhamatti Niemelä

<ryhmä>
  <description>
       Aivan mahtava porukka! Väkeä on näkynyt niin
       bileissä, laskareissa, excuillakuin myös kyyk-
       käkentilläkin. Näyttää myös siltä, että ryhmä on
       ihan mukavasti kotiutunut myöskin kiltahuo-
       neelle ja ircnetin puolelle. :-)

      Setä arvostaa!
  </description> 
</ryhmä>
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Milla TapaninahoIlpo Heikka Jarno Lämsä

Teemu TyppöEsko Heikkinen Hugi Halonen

Riikka KilpeläinenJoni Paloniemi Ville Voutilainen

PRO: Taneli Rautio

Olipa kerran yhdeksän pientä fuksia, jotka 
menivät opiskelemaan informaa-
tioverkostoja Oulun yliopistoon. 
Mutta minä opetin heidät pois 
sellaisesta. Minun nimeni on 
Tane.
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Laura Pekuri
Jani R

äihä

PRO: Laura Neuvonen

“Koulukaverisi muistavat sinut ikuisesti, jos olit hikipinko tai jos oksensit pul-
petille.” Mielenkiinnolla seuraan kumpaan suuntaan nämä palleroiset kallistuvat ;)

Taru Korhonen

K
irs

i-M
ar

ia
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ei
kk

ilä

Ossi Räikkönen

Aleksi Hentilä

Ilk
ka

 Ala-
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o
Arto
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Kyösti HeikkiläSakari Stenudd Veli-Pekka Rönty

Aleksi AlasalmiTanja Kemppainen Riina Kyllönen

PRO: Anniina Päärni

Fuksisuunnistuksen kärki OTiT:lla! Turval-
lisesti vesillä -ryhmä ponkaisi kuudenneksi 
suunnistuksessa. Muistithan sinäkin kel-
lukkeet vesillä? Osui ja upposi, sillä saatiin 
kiltaan naisvaltainen pienryhmä. Hippaloiden 
ja pippaloiden juhlimisen lisäksi fuksit ovat 
kuluttaneet luentosalien penkkejä. Fuksilakin 
he saivatkin jo lakinlaskijaisissa ja isompia 
tupsulakkeja odotellaan vielä Wappuun.
C’est la vie!
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Sanna LaurilaJuho Wallin Annika Pääaho

Pia Olli Hanna-Leena Voho

Päätoimittaja meni taiton tuoksinassa rikki
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Teekkariexcursio 7.-8.11.2006

Kahden vuoden tauon jälkeen 
Teekkariexcursio pyörähti jäl-

leen käyntiin varhaistalvisena tiis-
taiaamuna. Reissuhan on tarkoitettu 
ensisijaisesti vuosikurssia 2.-n edus-
taville mutta tällä kertaa mukaan oli 
otettu myös fukseja paikkaamaan 
teekkarivajetta. Onneksi näin, sil-
lä viimeisin, vuoden 2004 Texcuhan 
supistui osallistujapulan takia kolmi-
päiväisestä päivän pikakeikaksi. Tällä 
kertaa mukaan saatiin tarpeeksi pos-
sea, jotta kaksipäiväinen reissu olisi 
mahdollinen. Excuväki koostui pää-
asiassa tietoteekkareista sekä kone-
kiltalaisista höystettynä muutamalla 
sikkiläisellä. Sinällään surkeaa, et-
tä seitsemästä killasta edustettuna 
oli vain kolme OTY:n puheenjohta-
jan edustaessa yhdistystä eikä kil-
taansa. Fuksiedustusta piti Konekilta 
oivasti yllä, bussin takaosaan nimit-
täin pesiytyi aika joukko Koneen fuk-
sityttöjä. Kellon lyödessä kahdeksan 
oli viimein aika sykähtää matkaan.

Tuona syntisenä aamuna bus-
si suuntasi nokkansa kohti Raa-

hea ja Ruukin tehdasta, jossa kööriä 
odotti yritysesittely tehdaskierrok-
sineen. Itse esittely oli sitä perus-
huttua, ainakin allekirjoittanutta 
vaivasi edellisten öiden univelat jo-
ten erään suositun talviurheilulajin-
kin taitoja tuli shöyn aikana veres-
tettyä. Parin tunnin kalvosulkeisten 
jälkeen oli vuorossa lounas, jonka 
jälkeen porukka jaettiin kahtia teh-
daskierrosta varten. Itseäni kierros 
ei juuri jaksanut innostaa sillä sa-
mat jutut oli nähty vuotta aiemmin 
Fuksicursiolla ja koska tehdaskier-
roksella nähdyt asiat eivät todennä-

köisesti - ja toivottavasti - tule kuu-
lumaan tuleviin työtehtäviini. Mutta 
siinähän se aika meni kierrellessä.

Kierroksen jälkeen bussille pala-
tessa excukenkäni eivät enää 

kestäneet lämmennen sään tuomia 
haasteita vetisen loskan painuessa 
pohjan reikien kautta kenkiin kastel-
len ne ja sukkani likomäriksi. Onnek-
si ohjelmassa oli seuraavana vierailu 
pitkäripaisella varustetussa marke-
tissa, jossa ratkesi monta ongelmaa. 
Alelaarista löytyi uudet Adidakset pa-
rilla eurolla ja A-tarvikekaupasta pul-
lo koskenlaskijaa, ja näin olin jälleen 
valmis kohtaamaan illan haasteet.

Ruukin edustustila Lohenpyrstöön 
saavuttiin illan hämärtäessä. Oh-

jelmassa oli hetken vapaan oleskelun 
jälkeen saunaa ja illallista virvokkei-
ta unohtamatta. Juomatarjonta oli 
oikein mieluisa, normioluen lisäk-
si pöydästä sai noutaa punkkua ja 
limpparia. Teräviäkin sai pari pauk-
kua, mikäs sen mukavampaa. Ilta 
eteni ilman suurempia spektaakkele-
ja rillutellessa ja lauleskellessa kun-
nes yhdeksän persiissä oli aika ahtaa 
laardiperseemme takaisin bussiin ja 
suunnata kohti Vaasaa. Vajaan kol-
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Teekkariexcursio 7.-8.11.2006 men tunnin matka sinne sujui poru-
kan edelleen humaltuessa, laulu rai-
kasi ja paska haisi - normisettiä siis.

Palosaaren järjestötalo osoittautui 
erinomaiseksi excuyöpymispai-

kaksi, sillä majoituspaikkana toimi-
va juhlasali oli suuri ja näyttämöl-
lekin mahtui nukkumaan. Lisäksi 
salista löytyi patjoja jokaiselle, joten 
kukaan ei joutunut tyytymään telt-
tapatjaan. Aamulla kävi lisäksi ilmi, 
että lähimpään kauppaan oli matkaa 
10m joten limpparia ja loipparia sai 
suht vaivattomasti. Osa porukasta 
häipyi häpeällisesti nukkumaan vä-
littömästi talolle saavuttaessa osan 
suunnatessa baariin. Joku konelainen
oli ilmeisesti ottanut parin tunnin tir-
sat pihalla, kylymä oli kuulemma ol-
lut. No shit Sherlock! Muutaman tun-
nin päästä, levottomien juttujen ja 
sekalaisen pölijäilyn jälkeen lopun 
köörin tultua ravitsemusliikkeestä 
porukka hiljeni yöpuulle. Totutus-
ta poiketen seuraavan aamun eta-
pille ei tarvinut lähteä jo aamukasil-
ta, vaan nukkumisaikaa oli varattu 
peräti yhteentoista saakka. Äärim-
mäistä kertakaikkiaan! Uni kuitenkin 
katkesi kuin mestatun kaula aamu-
ysiltä konefuksien kollektiiviseen kä-
lätykseen. Ilmeisesti oma heräämi-
nen pitää ilmoittaa muillekin, räyh. 
No mitäs pienistä, ei rapulaa eikä kii-
rettä bussiin, mikäpä siinä ollessa.

Wärtsilän Vaasan tehtaalle saa-
vuttiin hyvissä ajoin yhden pin-

taan. Ohjelmassa oli tällä kertaa vä-
littömästi ruokailu, jonka jälkeen 
suunnattiin jälleen tehdaskierrok-
selle. Nähtiin konehallit ja mootto-
ripajat, jees jees. Aika perussettiä 
edelleen, äijiä ruuvailemassa mut-
tereita ja istumassa valvomoissa. 
Kierroksen jälkeen lyhyt kuvaus fi r-
man toiminnasta, jonka jälkeen oli 

aika kömpiä bussiin ja suunnata 
kohti Oulua. Väsymys alkoi kuulu-
maan jutuissa jo liikaakin, aivan lii-
an huonoja juttuja kuultiin aivan lii-
kaa. Hulluilla on halavat huvit...

Ouluun saavuttiin illansuussa, jos-
ta miltei koko tietoteekkarikööri 

jatkoi Koneen saunalle tarkastamaan 
siellä parhaillaan pidetyn OTiT-SIK 
fuksitapahtuman sadon. Allekirjoit-
tanut tosin poistui kaempille puolen 
tunnin kuluttua, ei sitä vaan aina jak-
sa  revetä kaikkeen.

Hieno reissu jälleen, vaan ei niin 
hyvä etteikö pientä rutistavaakin 

olisi: molemmat fi rmaesittelyt eivät 
tarjonneet tietoteekkarille juuri mi-
tään ollen enemmänkin varsinkin ko-
nelaisten, tutalaisten ja miksei pro-
selaistenkin heiniä. Ymmärrän toki 
että Texcu pitää suunnitella yleisesti 
kaikkia teekkarikiltoja silmälläpitäen 
eikä koodipajalla välttämättä ole hir-
veästi esiteltävää, mutta silti molem-
mat yritysvierailut olivat liian saman-
kaltaisia. Mutta ei sillä, koko keikka 
maksoi vain kympin sisältäen kaksi
ruokailua, bussikyydit ja majoituksen 
joten pakko olla tyytyväinen. Mikäli 
Texcu vielä järjestetään ja ohjelma 
näyttää asialliselta tulee matkaan to-
dennäköisesti lähdettyä vielä ainakin 
kolmannen kerran.

- Kesne

Texculla oltiin seipäässä, tai sei päässä
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  15:03 <@vepsi> jossain vaiheessa painia tuntu ku jonkun käsi meni  
     mun housuihin, aattelin mitä pirua se Terhi meinaa:)
  15:03 <@vepsi> oliki Pasin käsi:D
  15:03 <@vepsi> vähän vaan pelotti

  Kaijonharjun Valintatalosta löytyi lähes ilmaista viinaa

 Väsynyt taittaja, väsyneet photoshoppaukset

 No mutta mitä helevettiä Dr. Pepper -pul-
 lon etiketin takapuolella oikein tapahtuu?

Iines Ankka - sarjakuvan suurin horo jo vuodesta 1940

Hä?
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=Testihenkilö: Paavo=

Testikäyttäjä on 21-vuoti-
as nainen, joka ei ole co-
lajuomien suurkuluttaja.

Juoma 1: 
Alkumaun perusteella ei 
ole “oikeaa”, eli joko Zero 
tai Light. Voisi olla Light. 
:-)

Juoma 2: 
Veikkaisin aidoksi alkupe-
räiseksi Colaksi. Maistuu 
just siltä miltä pitääkin.
 
Juoma 3:
Veikkaisin, että viimeinen 
on Zero 
=> Jotenkin uuden ma- 
      kuista ehkä kö
 => paras maku?

Kaikki maistuu suunnilleen 
samalta.

Juoma 1: Light
Juoma 2: Aito
Juoma 3: Zero

Syksyn äärimmäisen Zero -mainos-

kampanjan vaikutuksesta Oulun Tietoteekkarit 

ry:n kiltahuoneen vakioasukit innostuivat sokkotestaamaan

kolmea yliopiston automaateista löytyvää Cola-makua. Testiin 

valittiin tämä uusi Nolla-Cola, Aito-Cola sekä Valo-Cola. 

(Sokkojuomien oikea laatu selvinnee loppuyhteen-

vedosta.)

=Testihenkilöt: iiska ja Ja-
ker=

Tuote 1: 
Aavistuksen kellertävää 
vaahtoa. Hieman valomai-
nen, mutta mauton.

Tuote 2: 
Vaikuttaa sekä maun, että 
ulkonäön puolesta Aito-
Colalta. Paras maku, ham-
paisiin jäi hieman sokerin 
tahmeutta.

Tuote 3: 
Maussa jokin päällekäyvä 
häiritsevä tekijä. Voima-
kas valomainen maku.

==Veikkaukset==

Tuote 1: Nolla-Cola
Tuote 2: Aito-Cola
Tuote 3: Valo-Cola
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=Testihenkilö: Herkkä Romaanikirjailija Pasi=

“Suoritan testin kolmeen (11) kertaan välillä hörpäten hieman huuh-
teluainetta. Ensin teen hajutestin, vaikkakin hajuaisti on huono luns-
san takia. Odotan myös jälkimakua, jonka ainakin Zerosta olen ai-
emmin huomannut. Juon kolmannella siemauksella lasin tyhjäksi.”

Juoma 1: 
Pistävä haju. Ei ollenkaan paha maku, eikä epämiellyttävää jälkima-
kua. Vähän mauton, hyvä janojuomaksi ainakin pienissä määrissä. 
Joko Light tai Aitoa.

Juoma 2: Tutuin tuoksu näistä kolmesta, ehkä aito Cola. Maistuu 
kurkun perällä eniten. Suuhun jää miellyttävä maku. Vähiten ma-
kea. Hyvä poistamaan janoa suuremmissa määrissä. Aito Cola.

Juoma 3: 
Tuoksuu vanhalle Lightille. Ei niin pistävä haju kuin juoma 1:ssä. 
Tuntuu makeutusaine. Aika makea. Huomattavasti makeampi kuin 
muut testijuomat. Makeus alkaa olla jo häiritsevä. Paha jälkimaku. 
Light tai Zero.

Veikkaus:

Juoma 1: Light
Juoma 2: Aito
Juoma 3: Zero

=Testihenkilö: Maschenasche=

Testihenkilö ei osannut kirjoittaa, mutta elehtimällä viestitti veikkauksensa.

Tuote 1: Nolla-Cola (mauton)
Tuote 2: Aito-Cola  (hyvväää)
Tuote 3: Valo-Cola  (paskaa)

Jännittyneitä tunnelmia juuri ennen testiä

Testihenkilön motivointia par-
haan suorituksen takaamiseksi
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=Loppuyhteenveto=

Testi osoitti, että aidon Coca-Colan erottaa sokkotestissä sekä Ze-
rosta, että Lightista. Tosin testiryhmästä pelkästään Cola-juomien
suurkuluttajat erottivat Zeron ja Lightin toisistaan.

Testiryhmämme pettyikin aika täydellisesti Zero-Colaan ja sen “Real
taste” -mainoskampanjaan. Ehdotammekin uudeksi sloganiksi: “No 
Taste
Zero Sugar.”

Enemmistön mielestä Zero-Cola on kuitenkin parempaa kuin sukra-
loosi
Light-Cola. Ryhmän ainoa naisjäsen kuitenkin suosi Light-Colaa.

==Juomien oikea järjestys==

Juoma 1: Zero-Cola
Juoma 2: Coca-Cola
Juoma 3: Light-Cola

--
(PToim. huom.: sama teksti lähti myös Sinebrykoffi n asiaspalveluun. 
Mitähän siellä tuumataan naisesta nimeltä Paavo...)

Kiltiksen uusi lemmikki, PK1    YOK 46:n viereisestä pyörä-
   tiestä löytyi epäilyttävä painauma...
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  Suuren suosion siivittämänä Terminaalikin julkaisee oman sudo-
  kunsa. Ja koska Terminaali tunnetusti on yliopiston kulttuuritiman-
  tin ehdottomasti kirkkain särmä, on luvassa palkintokin!
  SIIS:
  Ensimmäinen osoitteeseen tiedotusministeri@otit.fi  ilmoittautunut 
  sudokun oikein ratkaissut jantteri voittaa palkinnoksi lekan helmei-
  levää treffi juomaa, Koskenkorvaa. Panokset ovat siis kovat!
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Vaihteiston pallonivelen kuppiosaan 
tulee särö ja pallo ei enää pysy kupis-
saan. Miten vaihteiden vaihto loppu-
matkalla onnistuu?
 -  Nopein tapa on ottaa nippuside ja 
(kahdeksikkomallilla) köyttää pallo kiiinni kuppiinsa, menee myös 
katsastuksesta heittämällä läpi.

Pakoputki katkeaa keskeltä ja tipahtaa maahan. Miten selviät 
roikkuvan putken kanssa?
 - Otetaan peräkontista tyhjä siideri/olut tölkki. Liiskataan se levyksi 
ja tämän jälkeen ryömitään auton alle ja taitetaan tölkki katkenneen 
putken ympärille ja kiinnitetään rautalankaa hyvänä käyttäen. Ei 
mene katsastuksesta läpi.

Antenni irtoaa kesken matkan. Miten pystyt jatkamaan ra-
dion kuuntelua?
 - Etsitään kadonnut antenni tienposkesta ja köytetään se ilmastoin-
titeipillä ja mahdollisesti myös jätskitikuilla kiinni. Menee katsastuk-
sesta läpi.

Pyyhkijän sulan kiinnitys hajoaa ja sulka lentää kesken ajon 
pois. Miten jatkat ajoa vesisateessa?
 - Etsitään irronnut sulka ja kiinnitetään se ilmastointiteipillä tai rau-
tanauloilla. Menee suullisella huomautuksella katsastuksesta läpi.

       AUTON 

 HÄTÄHUOLTO
 HÄTÄHUOLTO     
 HÄTÄHUOLTO          
 HÄTÄHUOLTO     

Odottamattomaan kannattaa aina 

varautua.
    Odottamattomaan kannattaa 

              aina varautua.
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  “No mmmoi, sun ex on muuten 

  töissä lipaston miestenvessassa!”

Kuumana kesäpäivänä autosi lämpövalo syttyy ja auto mel-
kein kiehuu. Syylärissä on vettä, mutta termostaatti on rikki. 
Miten voit jatkaa ajoa?
 - Otetan termostaatti irti ja heitetään se pois, annetaan olla suora-
syötöllä. Menee katsastuksesta läpi. 

Autosi moottori ja sisätila lämpenevät todella hitaasti ja pak-
kasta on paljon. Miten toimit, jos et halua istua kylmässä au-
tossa?
 - Laitetaan pahvi tms. syylärin eteen siten, että se sen peittää ko-
konaan. Kun moottori on lämmennyt riittävästi pysähdytään tien si-
vuun ja siirretään pahvia, jotta jäisi pieni ilma-aukko, näin estetään 
kiehuminen. Poistetaan ennen katsastusta.

Kolhit autoasi ja takapuskuri vääntyy bensatankin korkin 
päälle. Miten voit tankata?
 - Otetaan käyttöön hienosäätöleka ja paukutetaan suoraksi ja eiku 
tankkaamaan. Jos puskurit ovat umpiruosteessa niin vedetään mus-
taa spraytä pintaan ja voilá, täydellinen katsastukseen. 

Yrität startata autoa, mutta se ei äännähdäkään tai vain vai-
measti naksahtelee. Mitä teet?
 - Otetaan rengasavain ja kolautetaan hellähkösti muutamia kertoja 
solenoidia. Jos ei auta tarkistetaan starttimoottorin johdot ja kolau-
tetaan solenoidia hivenen voimmakkaammin. Kyllä starttaa. Ei vai-
kuta katsastukseen. 

Ajovalot eivät jostain syystä toimi. Miten saat valoa ajoosi?
 - Tarkistetaan polttimot ja roput. Jos vika ei ole niissä tarkistetaan 
johdot. Jos vikaa ei löydy niin otetaan suuri taskulamppu ja teipa-
taan ilmastointiteipillä kiinni konepeltiin. Matka voi jatkua. Ei todel-
lakaan mene katsastuksesta läpi. 

 
    -   <<
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Ilta oli synkkä kuin OTiT itse. Au-
to rullasi pehmeästi pihatien laitaan 
ja suu nappasi jo... tai oikeastaan _
ei_ napannut, sillä olin ajatellut ot-
taa illan rauhallisesti. Tein kuitenkin 
tuona iltana kardinaalimunauksen 
jättämättä erään muuttumattoman 
vakion huomiotta: OTiT on OTiT vaik-
ka Wokkipajassa paistaisi. Näin ollen 
oletukseni juhlien “kohtuullisesta hu-
malasta” osottautuikin vähintään Fi-
bonaccin hyppyparaabelin funktion 
piin palautusarvon verran vääräksi. 
En voikaan kuin todeta: Onnea OTiT 
- jo 18 vuotta nousujohteessa... ja -
humalassa!

OTiT:n vuosijuhlat olivat kolman-
net, onneksi viimeiset ja eh-

dottomasti aidoimmat vuosijuhlani 
syksylle. Koska ilta oli hämärä niin vi-
suaalisesti kuin ajatustensa puolesta, 
poimin alle vierailevan juhlijan silmin 
muutamia kohokohtia epämääräi-
seen järjestykseen alusta katkeraan 
loppuun saakka:

COCTAIL-TILAISUUS

Kilta saa lahjaksi AUTON!11 WTF? 
Pacwagon odottaa pihalla yksi-

näisenä ja hellyydenkipeänä. Epäi-
lemättä kaara on saanut jo suuresti 
rakkautta osakseen. Viimeinkin OTiT:
n mahdollisesti vuosien saatossa saa-
mille moottoriöljyille tulee käyttöä... 

ellei niitä ole jo juotu. Hallitus tyh-
jentää ripeästi ja ilmeisen tyytyväi-
senä lahjapulloja. Mihin lie tie vielä 
vie.

PÄÄJUHLA

Alkupaukku on Tequila! Tämä oli 
kyllä tiedossa, mutta idea on val-

lan erinomainen. Tequila samaten. 
Lehtipihvi paljastuu lautasta suurem-
maksi. Syötyäni 2/3 lärpäkkeestä 
huomaan, että se on osittain kaksin-
kerroin ja koko kasvaa puolella. Her-
ranjumala. Pöydässämme keskuste-
lua vahvistimesta, megafonista tai 
vastaavasta kovanäänen tuottajasta. 
Mielenkiintoista.

Palohälytin käynnistyy omia aiko-
jaan. Hälytys paljastuu vääräksi 

ja hieman femiiniksi. Voisiko kysees-
sä olla biokorvike keskustestelemal-
lemme äänisireenille?

Puhe naiselle... onkin puhe täysi-
ikäiselle - ei ainakaan täyspäiselle. 

Seuraavaksi laulu neidolle... kuluu 
puolisen minuuttia ennen kuin löy-
dän salista sellaisen. Nyt ymmär-
rän. Lähinkin tyttö on lenkkimatkan 
päässä. Ruusuna siideripullo? Juon 
itse.

OTiT
 miehet mustassa huumorissa

  Vuosijuhlat vieraan vinkkelistä

Killan uusi kärry, Pac-Wagon \o/

32

Terminaali 3/06



PJ-Jakeri pitää puheen, jossa ei 
turhia kaunistella, mutta joka tyr-

mää kauneudellaan: No-life ei kuu-
losta enää lainkaan niin pahalta!

Kulautan kurkkuun todennäköi-
sesti viidennen paukkuni. Tässä 

vaiheessa oikean käden sormet lop-
puvat ja vääräähän ei pidä käyttää, 
joten sekoan laskuissa. Myös viiniä 
näkyy olevan tarjolla, joten tyhjen-
nän täyden lasini yhdellä nautinnolla. 
Lissää viiniä? Ja sitähän tulee...

Pääjuhlan lopun hetkillä aulassa 
odottaa kaunis näky: muutama 

otitlainen nukkuu kiltisti sohvilla, jo-
ten suuntaan suoraan WC:hen. Pi-
suaaria ei voi käyttää, koska se on 
täynnä avaruusliejua. Liikehtiessäni 
käsien pesua varten havaitsen myös 
lavuaarin täyttyvän hyvää vauhtia. 
Kondomit ovat loppuneet aikapäivää 

sitten: väittäisin niiden onnistuneen 
käyttöasteen jääneen jopa pakkaslu-
kemille.

JATKOT

Nousen bussiin pääjuhlan viimei-
senä ja annan kuskille ajokäs-

kyn. Juuri muita muistoja bussimat-
kasta ei sitten olekaan.

Jatkoilla teekkaritalolla väki on ym-
päripäissään. Vallan hienoa on 

boolille ostettu lastenvanna. Ihmet-
telen tosin, miksi kukaan ei ole ui-
massa. Imeytyisipä booli suoraan 
ihon läpi. Jatkojen yläkerta on ilmei-
sen suosittu. Meno ei kuitenkaan ole 
kovin hilpeä, sillä  patjoilla nukkuu 
noin 6 henkilöä. Jäynähammasta al-
kaa kolottaa, mutta kiltojen välisten 
ystävyyssuhteiden vuoksi päätän hil-
litä itseni.

Lähden Talolta viimein viiden kiep-
peillä, jolloin aikaistettua sillistä 

aletaan kasata pöydälle. Rankka juh-
liminen näkyy kovasti tyhjentyneenä 
Talona, mutta jotkut jaksavat vielä. 
Tiedän, että paras olisi vasta tulossa 
aamun pikkutunneilla, mutta kunto 
ei riitä. OTiT on kova pala.

 - Mintunvihreä pöhö

“Kesne, laske monta jalakaa mulla on!” 
  - Terhin kärsimiä Powerkingin loppumisen vieroitusoireita.

“Hei pitkätukka, annappa se peenis tänne!”
   - Lonnakon motiiveista ei puolestaan voi koskaan olla täysin varma.

 Kiltahuoneella kuultua
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Järjestyksessään kymmenettä, vuoden 2006 PikkuWappua vietettiin poikkeuk-
sellisen tuskaisissa tunnelmissa. Illan bändiksi pestattu Rammstein -henkinen 
Ruoska rankaisi ensin juhlakansaa salin puolella aimo setillisen verran, jonka 
jälkeen käsittelyyn joutui bäkkärin ovelta kurkkinut hallitus.

Ruoskan mahdin sai tuta eritoten teollisuusministeri Matti, joka hetkeksi 
luovutti neitseellisen(?) takapihansa bändin laulajan käyttöön muun hallituk-
sen ihmeteltyä oikean ruoskan puuttumista bändin takahuonevarustuksesta. 
“Yllättäen” ruoska löytyikin välittömästi... Ensimmäiset pari iskua menivät 
lämmitellessä, kunnes vierestä hommaa seurannut nössöilyyn kyllästynyt 
roudari otti vyönsä käyttöön ja tempaisi sillä muutaman kerran oikein kun-
nolla.

Loppuiltana Matti ei enää istunut.
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  TERMINAALI - paskoja ju� uja jo vuodesta 1988
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