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Sipi K ylmälä

Pitkä ja tapahtumarikas vuosi alkaa olla loppupuolella. Vuoden aikana kilta täytti
kymmenen vuotta, Oulussa pidettiin ATK-ytpäivät sekä Titeenien taistelu. Ohessa monia
pienempiä tapahtumia. Eräs niistä on tämäkin, nyt sinä pitelet käsissäsi hienoa ja
spektaakkelin omaista fuksikuvastoa. On siis aika reippaiden ihmisten hankkia paljon hyviä
fukseja.

Tällä hetkellä pikkujoulukausi painaa päälle ja on tilaisuus käydä monissa hauskoissa
tai omituisissa pikkujouluissa. Myös killan vaalikokous on tulossa aikanaan ja tähän väliin
pieni mainos. Varmaan arvaattekin mitä äskeiseen liittyen mainostaisin, joten harrastankin
itsesetsuuria.Siis vuosi on edelleenkin lähestymässä loppuaan. Siksi haluaisin myös näin
killan virallisen äänitorven välityksellä kiittää kaikkia, jotka ovat ottaneet osaa ja olleet
auttamassa vuoden mittaan erilaisten suurten ja pienten tapahtumien järjestelemisessä.
Tietysti myös tulevat tapahtumat otetaan huomioon.

Virallinen kuiva osuus on ohi. Lukekaa loppu lehdestä nauttikaa siitä, niin minäkin
ajattelin tehdä. Voisin ottaa vaikka yhden Perryn seurakseni ja sitten...

...vielä lyhyt kauhutarina.

Ja sinä aamuna aurinko nousi lännestä...

Sipi
PJ, OTiT
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Ville “Guderian” Lehtiniemi

(...ja huone tyhjenee kahdessa nanosekunnissa.) Ilmeisesti pitäisi viran puolesta
kirjoittaa jotain si vun täytettä tähänkin julkaisuun, varsinkin kun päätoimittaja on
ehtinyt painostaa jo pariin otteeseen.

Vaan kylläpäs meillä muuten onkin taas
laadukas kuvasto tänä vuonna, laajuuskin
tuntuu vain kasvavan vuosi vuodelta. No
vaikka teitä nyt onkin paljon, niin
toivottavasti ei sentään vielä totaalisen
hallitsematon määrä, mutta kaikkia ei voi
varmasti oppia tuntemaan. Lisäksi
positiivinen yllätys oli kauniimman
sukupuolen kiinnostus alaamme kohtaan,
ilmeisesti kokemamme vääryys sukupuolten
tasa-arvon kohdalla alkaa pikkuhiljaa
korjaantumaan. Toivotaan että sama tahti
jatkuu ensi vuonna.

Toivottavasti kaikki teistä ovat päässeet jo
opiskelussakin vauhtiin, mutta älkää nyt
kuitenkaan kokonaan haudatko itseänne
opintojen alle. Vaikka kaikki kehottavat
kovasti opiskelemaan niin muistakaa
kuitenkin että fuksivuosi on aina se erikoisin
ja toivottavasti muistorikkain opiskeluvuosi.
Siitä eteenpäin nämä vuodet ja Waput
menevätkin omaan tahtiin, kunnes jossain
vaiheessa sekoaa laskuissa.

Kiitettävän moni teistä on osoittanut
kiinnostusta kiltatoimintaan, joten toivonkin
että meillä on sitten keväällä Wappuna iso
joukko uusia lakitettavia TietoTeekkareita.
Lisäksi moni teistäkin on tullut
ulkopaikkakunnilta, ja killan piiristä löytää
aina uusia kummallisia ihmisiä, joita kohta
kutsuu kavereikseen ja joiden mukana on
sitten hauska rentoutua rankan opiskelun
lomassa. Samalla fuksiraukan

kotiinsoittoväli kasvaa vanhempien huoleksi
exponentiaalisesti jopa neljään päivään ja
joidenkin kurssien suoritus saattaa venähtää
seuraavaan vuoteen.

Toivottavasti olette tähän mennessä
viihtyneet yhteisessä opinahjossamme ja
uudessa opiskelijäelämässä, saaneet paljon
uusia kavereita, harjoittaneet akateemista
vapautta runsain annoksin sekä tutkineet
ulkomaailman ihmeitä ja tapahtumia suurella
mielenkiinnolla. Jos ette niin vielä ei ole liian
myöhäistä aloittaa. ;)

Fuksivastaavanne, Ville Lehtiniemi (se
ruma pitkätukka)

PS:Koittakaa sitten varoa firmojen luomia
mustia aukkoja, jotka vievät miehen
mennessään erittäin nopeasti.
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Jarkk o “Laatta” K emppainen

Teemu “Kiiwi” Ki vioja

Sammuli “Tenu” Huttunen

Tero on pienryhmäohjaaja, sillä Tenupullon henki antoi jo ammoin hänelle missioksi
johdattaa pimeydessä kulkeva fuksilauma kohti valkeutta läpi bileitten, baarien ja
saunailtojen.

Tunnetuin oululainen Teekkari niin Otaniemessä, Tampereella kuin lap-
peen Rannassakin. Tarvinneeko tätä miestä nyt sen kummemmin esi-
tellä?

Pitkän linjan Teekkari ja pienryhmäohjaaja. Mm. killan pj:nä joskus muinoin
toiminut konkari toteuttaa jälleen kutsumustaan vieden taas uutta fuksisuku-
polvea turmioon (vrt. ylläoleva Teekkaripersoona).

Taktiset mitat: 188XL-77Gg-21W Harrastukset: PALLOILU (lähinnä bändi salissa,
makuuhuonegolf, suKLaapallo, taskubiljardi) Sekä kalastus (monissa muodoissa) ja
vaellus (Baari-illan jälkeen) sekä rautanaulojen & -neulojen kuuntelu mitä erilaisim-
missa muodoissa. Erityistä: Jakaantunut persoonallisuus (ilmenee erit. työelämässä,
elinpaikoissa, baari-illoissa).
Kaikista kuvaavin on warmaan Kiiwin Hengen (!) tuote “Wappusima” Wapulta-98:
Minä uskon Juomaan, Pyhään Wappusimaan, hyvänolon ja Humalan tuojaan, meidän
Juomaamme. Joka sikisi Super-Hiivasta, syntyi Käymisastiassa, kävi ennen Wappua,
valmistui ja pullotettiin. Juotiin alas mahalaukkuun, nousi kolmantena Wapun päi-
vänä ylös kurkusta, syöksyi ulos lattialle. Lepää lammikossa wessan pöntön oikealla
puolella ja on sieltä tuleva muistuttamaan weskiin meneviä ja sinne aikovia. Ja
Pyhään Krapulaan, Pyhän yhteisen Laatoituksen, kontrollin katoamisen ja iänkaikki-
sen Humalan.

Tero “TC” Asiainen



�

Terminaali 4/98

Matti “V iikinki” Niskanen

Matti on kiinalaisessa horoskoopissa jalkapallo, mistä johtuen tämän viikin-
kimäisen bronssinruskean olemuksen taustalla säteilee mysteerinen rauha.
Matti voisi luonnehtia myöskin ylikireäksi tennismailaksi, jonka syöttöener-
gia Se=Ue eli ulostuloenergia. Älä siis missään nimessä syötä/juota häntä lii-
kaa: seurauksena on energiapiikki, joka näkyy jopa Pekingin yliopiston geo-
fysiikanlaitoksen geiger-antureissa vihertävän pallon aiheuttamana vauhti-
viivana. Jo pienesta lapsesta asti Matti halusi päästä opiskelemaan. Hänen
unelmansa täyttyivät, kun hänet hyväksyttiin peruskoulun ala-asteelle vii-
dennen hakukerran jälkeen. Sen jälkeen Matin elämä onkin ollut yhtä juhla-
kulkuetta, tai ainakin snookkerin peluuta toisinaan.

Myös Antti kuuluu siihen tämänvuotisten pienryhmäohjaajien laajaan rintamaan
joka haluaa jo toistamiseen olla mukana tekemässä opiskeluyhteisöstämme
parempaa paikkaa ja ohjaamassa fukseja kohti terveitä ja oikeaoppisia opiskelutot-
tumuksia.

Jaakko “Jaska” Pääkkönen

Näin suuri ja mahtava yliopisto on imenyt sisäänsä taas yhden historian suur-
miehen josta olisi joskus voinut olla tulematta jotain.
Hän on Jaakko Pääkkönen, mies jonka suu käy ajatustakin nopeammin.
Kokeiltuaan Kajaanissa opetushenkilökunnan hermoja toista vuosikymmentä,
siirtyi Jaska länsirannikolle testaamaan kykyjään myös täkäläiseen työväkeen
ja täytyypä sanoa että hyvin on poika onnistunut. Professorit kun päästivät
hänet läpi molemmista tenteistä ihan vaan siksi että josko tuo ei tulisi enää luen-
nolle, ensimmäistäkään kertaa.
Pienryhmäohjauksen lisäksi tämä vikkelä otus harrastaa amerikkalaisten eläke-
säätiöiden kassan kartuttamista ja yleistä varainhankintaa. Jaska ottaa vastaan
myös kommentteja, haukkuja ja kritiikkiä osaston yleisistä asioista sillä niin on
hän elämäntehtäväkseen ottanut professorien kiusaamisen että osastoneuvoston
kokouksissakin käy opiskelijajäsenenä naamaansa näyttämässä.
Jaska voi myös killan virallisena kummisetänä helpottaa oloa elämää suurem-
missakin ongelmissa, siis jos naapuri vaivaa tai muut humanistit tyypit hyppivät
silmille, Jaska auttaa.

Antti “Guru” P elkonen
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Lasse on itseasiassa Ericssonin salainen agentti, jonka tehtävänä on eliminoida
kilpailevan firman potentiaaliset työntekijät jo varhaisessa vaiheessa houkutte-
lemalla heidät mukaan tyhjänpäiväiseen teekkaritoimintaan kiltaan, OTYyn ja
muihin täysin turhiin instansseihin, jotka hidastavat valmistumista ja edesautta-
vat turmiollisten elämäntapojen omaksumista.

Tämä vaarallinen murhaaja on etsintäkuulutettu kolmessa U.S.A:n osavaltiossa,
kahdeksassa euroopan maassa ja viidessätoista entisen Neuvostoliiton liittokun-
nassa. Pääasialliset syytteet ovat olleet: fuksien surmaaminen terävillä esineillä (5
kuollutta), fuksien surmaaminen tylpillä esineillä (17 kuollutta), fuksien surmaa-
minen ilman kättä pidempää (21 kuollutta), fuksien surmaaminen ilman käsiä (34
kuollutta ja yksi irstaaseen päiväunikoomaan vajonnut nainen). Rikoksia löytyy
myös: Autolla ajo kortin kanssa ja liikenteen vaarantaminen, jatkuvassa humalati-
lassa oleminen (aika hyvin, kun mies ei juo), siveettömyys julkisella kulkuväli-
neellä (?!?)
Nyt hän on piiloutunut kiltaamme. VAROKAA!

Onko joku nähnyt oheisen kuvan esittämän henkilön? Silminnäkijöitä pyydetään
ilmoittautumaan välittömästi OTiTin palvelevaan puhelimeen, arkisin klo 8-16
(08) 5532 819.

Toiselta nimeltään myös Pyykkimiehenä tunnettu alistuja vastaa kaikkii kysymyk-
siin, niihin ylimääräisiin ja retorisiinkin. Tämä ärsyttävyyteen asti kaikkea säätänyt
ihminen ei ole vieläkään kuollut unen puutteeseen, kai. Nakit ovat syömistä ja
minttu juomista varten.

Lars “Lasse” Remes

Janne “Rzzl!” Räsänen

Jukka “ Auroora” Remes

Otto “Hazard” Ryynänen
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Hey, Olen 20-vuotias kitaranvinguttaja jostain tuolta ulkoa, tarkemmin &
pohjanmaan kautta ottaen Posiolta.  Armeijaan eksyin kesällä -97 ja kotiu-
tuspäivä koitti pohjanmaan kautta kahdeksan vit**maista kk:ta myöhemmin.
Perkele kun on hankala keksiä juttua kun aivosolutkin kuoli intissä pohjan-
maan kautta. Nogh.. Otetaan rohkasua..
Jouu.. No niin... harrastuksiin kuuluu musa ja elokuvat ja liikunta monissa
muodoissa ja kurveissa. Tulin opiskeleen tietotekniikkaa koska ..ah.. tietoko-
neet kiinnostivat eniten. Helvetti tuossa kuvassa en oo mä!

Hinta: Kuvan koko XL hintaan 5mk, Nyt saatavilla
myös kokoa M hintaan 30mk.

Mikko on 178 cm pitkä ja painaa 70 kg. Hänen harrastuksenaan ovat jalka-
pallo ja koripallo, mutta usein myös alkoholipitoiset nautintoaineet (olut-
jaffa),sekä lähitaistelu vastakkaisen sukupuolen kanssa. Lempiruoakseen
hän mainitsee ranskalaiset ihmiset yhdistettynä aitoon suomalaiseen makka-
raan...
Televisiosta hän katsoo Babylon vitosen ja kaiken mikä vähänkin viittaa
alastomaan sukupuolisten väliseen kanssakäymiseen kuten pikkukakkosen.
Taktiset mitat ovat 101-85-105. Mikko opiskelee teknillisellä alalla, eikä aio
valmistua. Tulevaisuudessa hän haluaa läpäistä yhden tentin. Elämänoh-
jeeksi ihmisille hän antaa kännin ja seksin.

Vaihdetaan vähän käytettyihin alushousuihin!

19 vuotta on takana ja vielä kaiken lisäksi muutama edessäkin. Tulin Ouluun
Etelä-Pohjanmaalta, tarkemmin sanottuna 15 km Seine-joelta etelään, Ilmai-
selta joelta. Kulttuurishokki oli valtava: eihän näiden pohjoisen porojen ja
murmeleiden puheesta ymmärrä mitään. Niin, harrastuksekseni soitan kita-
raa, kohta kuudetta-kuudetta-kuudetta vuotta. Urheilua en suuremmin har-
rasta (kuten kuvasta näkyy), mutta penkkiurheilu luonnistuu. Suosikki-
lajeina 1F:set, ABN-pallokori ja toisinaan kiekko-olympian-mm-jää. Suurin
innostus on kuitenkin musiikki. Tyylilajeista rap ja blues ovat suosikit, mutta
en tuomitse suoralta kädeltä muitakaan tyylilajeja. Lopuksi, sekalaiset suo-
sikit: väkevätalkoholit: Tequila, juomasekoitus: Grasshopper, muu-
sikko:Chuck D, tv-henkilö: Conan O’Brien, hiukset: Dennis Rodman, elo-
kuva: Airplane!, korttipeli: Blackjack. Ja tuossapa faktoja jo enemmän kuin
kukaan haluaa tietää.

Erikoistarjouksessa 2,95!

Tommi Aapaoja
#H876fc4

Mikk o Hiljanen
#B101011

Jussi-Pekka
Huhtamäki
#D259067
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ole nj uho lahti ne nja synty mä vuosion 1978 har rastuk siinku uluu
kaik en näko in en urhe iluha inT TKh on lähin näsiksi et tä kaikki
in muihin paikko ihino liha ku aja tumpeutuneet huom aa mattani
olen muuten koto isi nro vani emelta.

Testivoittaja halvalla!

Vuonna 1979 tapahtui jotain merkittävää; synnyin ja kuolin. Sitten
ylösnousin, jonka jälkeen elelin ja opiskelin Raahessa pimeydessä
vailla elämän tarkoitusta, kunnes vuonna 1998 sain kutsun lähteä
jatkamaan Oulun yliopiston maineikkaiden tietoteekkareiden loista-
van kunniakkaita perinteitä. Siitä lähtien elämä ei ole ollut entisel-
lään ja tuskin palaakaan. Harrastuksia: lenkkeily (HK:n sininen),
pallo&jalka, jäällä liukuva kiekko ja kompuuttereiden säätö & mät-
kintä metallin tai joskus jytkeen säestämänä.

Hinta vain 99!

Olen 19-vuotias Oulusta kotoisin oleva tietotekniikkaa opiskeleva ja
harrastava fuxi. Tietokoneen ääressä tulee vietettyä aikaa aivan lii-
kaa, vaikkeivät koneet minulle koko elämä olekaan, vain 99%...

Vähän käytetyn 286-emolevyn hinnalla!

Juho Lahtinen
#O235105

Kar o Launonen
#D576129

Antti Palsola
#H12foc9
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Jarkk o “jar go, dildo” Savolainen

Jargo’s remarkable performance is the result of a unique combination of infinite
wisdom and superious intelligence which is although never used. For the best
results you should apply the same care in using and storing Jargo as with con-
ventional humans. No further cleaning will be necessary if Jargo is always held
by the balls and replaced directly after use. Alcohol solvent and/or cleaner
should always used with Jargo because he is so dirty and thirsty. If You follow
these suggestions, Jargo will provide a lifetime of pure pleasure.

Price: 1,25 $!

Levinnäisyys: Oulun ympäristö, kesäisin havaittavissa muuttoliikettä Kemijär-
ven seuduille. Tavattu örveltämässä myös eri puolilla Suomea yksittäisinä olen-
toina. Tuntomerkit: Farkut & yleensä vihreä paita. Ääntely muistuttaa selkävai-
vaisen korpin käheää raakuntaa. Elintavat: Elintavoista ei ole tarkkaa tietoa,
mutta on nähty liikkuvan mitä erilaisin muodoin, mutta yleensä konttaamalla.
Kone savuttaa ja etanolin kulutus on huima. Hakeutuu usein Raksilan jäähallin
lämpöön tiirailemaan pikkkupetoja, joita olisi hyvä...

Hinta: Kärppämatsien opiskelijalipun hinta!

Japp! Olen kotoisin Oulun läänin etelärajalta, Sievistä. Tuossa Pohjanmaan hel-
meksi kutsutussa kunnassa olen omaksunut suurimman osan elämänkatsomus-
tani. Yliopisto-opinnot aloitin, koska en keksinyt mitään muutakaan hyödyllistä
tekemistä. Edellisen talven vietin valtionpalveluksessa Kajaanissa. “Älä tee
tänään sitä, minkä olisi pitänyt olla valmista jo eilen” -Tämänkin tekstin kirjoit-
taminen jäi aika viime tippaan... Minua tulet näkemään enimmäkseen (lue:
enemmän kuin luennoilla) eri urheiluaktiviteettien parissa, siis jos itse harrastat
urheilemista. Ykkösharrastukseni on tällä hetkellä sähly. Ykkössijalla elämäs-
säni on kuitenkin kaikkivaltias Jumala. Päätteeni odottaa mailiasi...

Maksu omantunnon mukaan!

Jarkk o Savolainen
#U123678

Kari Törmänen
#B943456

Tero Ahola
#B723546



���

Terminaali 4/98

Kuvasta päätellen matalaotsaisuus ei ole älykkyyden merkki. Tämän teekkarin-
alun kotiseutuna ovat aina ollut kauniit ja puhtaat Oulun tasangot, jossa olen
myös ylioppilashatun päähäni istuttanut. Olen tehnyt opiskelun ohella myös
muuta kivaa kuten pelaillut salibandyä, valmentanut jalkapalloa ja joskus olen
saattanut jopa eksyä kavereiden kanssa Oulun pimeään yöhön. Tulevaisuudelta
haluan suunnilleen sitä, mitä kaikki muutkin!

Hinta: 1,50 ruplaa!

Öhöm juu totanoin... olen harrastanut tietokoneita melkein koko ikäni , rooleil-
lakin oon pelleilly aika pitkään. Oon soittanut myös kitaraa ja rumpuja jotain 4-
6 vuotta en oo varma millon aloitin. EN ole absolutisti ;) ...uskoisin että kans-
sani on aika helppo tulla toimeen tai jotain...hmmm.. en oikein keksi mitään
muuta... saako lähettää terveisiä?

Takuu ei voimassa jos kotelo avattu!

RIVO JAMIVÄRKKI (=anagrammi)
Kokkolasta saapuu 21-vuotias valefuxi joka on jo teekkari ja omistaa jo lakin ja
haalarit, mutta aivan väärän väriset. HW-apumekaanikkona vietetyn armeija-
vuoden jälkeen eksyin konetekniikan linjalle, mutta sepäs ei oikein iskenyt.
Lujuusopin luennot olivat yhtä tappoa kun ei kiinostanut vaikka hampaat
irvessä yritti (**tutus oli tähtitieteellistä). Mielenhäiriötkin hellittivät vasta
kesällä :). Ovareitahan tuli luonnollisesti kasapäin :). Ahkeran luentojen vältte-
lyn ja yleisen kuupailun ohella harrastan mm. jenkkiautojen “rakentelua/remp-
paamista” ja tietokonetohelointia.

Vaihdetaan muutamaan opintoviikkoon!

Juho Jaakola
#U123678

Mark o Kivijär vi
#Ö213756

Markku Kangas
#R915456
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Olen Sami Kylli, kotoisin Kuusamosta. Tulin opiskelemaan Ouluun
tietotekniikkaa, koska mikään muu ala ei kiinnostanut , enkä keksi-
nyt muutakaan tekemistä.

Vitosen alennuksella vain tänään!

Olen Matti Leppälä keskipohjanmaan lakeuksilta, Nivalasta. Lukion
ja intin jälkeen päätin hakea Oulun yliopistoon ja tarkemmin
TTK:hon ja Tietotekniikan osastolle. Tulin tänne, koska ala kiinnos-
taa minua - ainakin vielä - ja Oulu on kaupunkina ihan OK - ainakin
vielä.

Ei myydä ihan vielä!

Suoraan asiaan: tulin tänne koska pisterajat olivat Suomen alhaisim-
mat. Siksi siis olen. Yliopiston käytävillä minut tunnistaa parhaiten
vertaamalla siinä lähistöllä toivottavasti olevaa kuvaa pärstävärk-
kiini. Kotoisin olen Suomen suurimmasta pesiskaupungista, eli Ala-
järveltä (Oulu tulee hyvänä kakkosena, tänä vuonna niillä oli vaan
niin pirusti säkää). Iältäni olen ~20, ehkä vähän ali ja valtion palve-
lus on vielä edessäpäin, tarkemmin sanottuna noin neljän kuukau-
den päässä. Henkilökohtaisita mieltymyksistä sen verran että rave/
house >>> rock/heavy. Kirjallisuudesta minuun uppoaa lähinnä fan-
tasia/scifi hömppä...

p.s kukat haisee

Sopupelihintaan!

Sami Kylli
#U123656

Seppo Porspakka
#N794412

Matti Leppälä
#Q434576
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Soluttautunut kiltaan tarkoituksenaan kaapata valta Linnanmaalla ja
perustaa diktatuuri. Euroopan laiskin tekemään mitään pakollista,
vaikka toisinaan virtaa on liikaakin. Vaikeuksia pitää suu kiinni ja
vastustaa hyvännäköisten seireenien kutsua. Johtotähti.

Suorastaan rikollisen halvalla!

Tässäpä viime vuosien maalitykki Raahe-Kiekosta. Jääkiekon
lisäksi pakenen opintoja myös sulkapallon pariin. Vaikka olen TiTe-
fuksi, ei ohjelmointi liiemmin kiinnosta. Muissa merkeissä räppään
tietokoneen ääressä jonkin verran. Musiikista puheenollen, kuunte-
len Sentencediä, Maidenia ja muita lajitovereita.

Vaihdetaan rullaan eristysnauhaa!

Syntynyt viides heinäkuuta... Vuonna 1978. Tulin, näin, Ouluun
muutin. Nimeni on Mikko Häkkinen, harrastelen tietokoneiden
näpeltämistä, roolipelejä ja mikäli mahdollista eri näköistä liikuntaa
ml. koripalloa. Minut tunnetaan paremmin McHakana, vaikka Hässi
tuntuukin taipuvan paremmin suomalaisiin suihin. Ja ei mulla
muuta.

Hinta: 82 000 000 mk

Oula Pulju
#671-716

Mikk o Häkkinen
#F1

Erno Väyrynen
#A143587
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Syntynyt Kalajoella 13. tammikuuta 1978. Kirjoittelujen jälkeen kesällä 1997
käsky kävi kohti Kajaania. Paikkana oli TJPTRI/KAIPR. Sieltä vuotta myö-
hemmin reserviin alikersanttina ja matka kohti Oulua alkoi... Aivan heti poika-
sena ei tietotekniikan salat minulle avautuneet, mutta C64 muutti kaiken. Seu-
raavana vuorossa oli AMIGA 500 ja lopulta kehitys ajoi minut mukaan PC-
maailmaan. Musiikkimakuni on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta rajoit-
tunut eurodance-jytkytykseen. Elokuvat ovat suuri intohimoni ja penkkiurheili-
jana seuraan lähes kaikenlaista urheilua päivittäin.

Kuusnepa kaupan päälle!

Jo varhain uksina sisäistin teekkarielämän parhaat puolet ja yhdistin ne verrat-
tomaan älyyni, jolloin tuloksena ei voi olla muu kuin kaltaiseni yli-ihminen.
Suuressa viisaudessani olen valinnut käyttööni maailman innovatiivisimman
tietokonejärjestelmän, Amigan, jolla koodaan ennennäkemättömiä high-end-
ohjelmistoja. Samalla kuuntelen yleensä kohtuullisella äänenvoimakkuudella
erinomaisen brittiorkesterin angstisia levytyksiä. Tällainen marginaalielämä
aiheuttaa kuitenkin agressioita, joita puran pyöräillen. Pyörä ja minä onkin erit-
täin vaarallinen yhdistelmä (aivan oikeasti). Sekä itselleni että muille tienkäyt-
täjille. Varokaa!

Vain kaksi päiväsakkoa!

Lähtöisin paikasta jota myös Kajaaniksi kutsutaan. Harrastuksia on,
mm. ohjelmointi, pelaaminen, kalastus (siis tähän kategoriaan liit-
tyy kaikki mahdollinen vesieläjien huijaamiseen, vieheiden valmis-
tukseen ja kaikkeen tällaiseen), musiikki, kitaran soitto, tennis,
sähly ja jne. Siinä olennaisin.

Vaihdetaan itsetehtyyn vieheeseen!

Jani Sippola
#D185631

Antti Siirtola
#I098763

Janne Olkkonen
#Z804504
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Hei, sina 25-45. a. naisterahvas! Kui ka sinul pole veel sydames
öbrannat, kellega jagada rööme ja muresid, käia ujumas, jooksmas
vöi aerobicas, veeta koos köik siiani tyhjana tundunud hetked, rää-
kida välja köik mönusad mötted-kirjuta ometi, leiame yhist! Kui
elad sa Algoo lähedal, on vöimalik tihe suhtlemine!

Hinta: 3 viron kruunua

Tekniset tiedot:
Ikä: 21 vuotta
Kotoisin: Oulusta.
Silmät: Vihreät
Hiukset: Vaihtelee...tällä hetkellä punertavat.
Painoindeksi: 21
Harrastukset: Laskettelu, kuntosali (heti kun jak-
san), jammailu, syöminen & juominen
Kantapaikat: Hottari, Kaarle, Panimo

Vertaa hintaa ja laatua!

Olen syntynyt 10.8.1979 Torniossa ja siellä olen asustellut melkein koko pienen
ikäni. Ennen tätä en ole opiskellut tietotekniikkaa. Minulla on kaksi siskoa
Jaana 21 v ja Johanna 11 v. Horoskoopiltani olen kunnianhimoinen leijona.
Rakastan haasteita ja päämäärien saavuttamista. Erityisesti nautin teekkarihen-
kisistä  juhlista ja muusta toiminnasta. Minulle on elämässä tärkeää valmistua
jonakin päivänä diplomi-insinööriksi, mutta ennen sitä aion nauttia nuoruus-
vuosistani täysillä.

Hinta: 1,50 p

Tuomas Muurinen
#S936843

Mir va Similä
#P783264

Tarja Kauppi
#F756382
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Noniin, uutta lihaa myllyyn. Olen siis Vesa (engl. sucker), perusfuxipallero,
joka kovasti halajaa teekkariksi, tuntien heidän reippaat ja raittiit elämänta-
pansa. Harrastuksista mainitsemisen arvoisia ovat tietokoneet näps näps, olut ja
satunnainen liikkuminen, lähinnä pallon perässä. Ja jos tässä nyt lopuksi saa
jotain sanoa niin hinnaksi kävis oivasti Marlin omppuviini (26,50 mk)

Hinta: 26,50 mk

- files nimi: Pii Susanna Kivelä
- syntymäaika: 22.2.1978
- nuori naimaton nainen pitää lapsista, mutta ei omista
- kuvasta huomattavaa, aidon blondin epätoivoinen yritys saada vähän järkeä
päähän
- ensimmäinen, joskaan ei suuremmalti käytössä oleva nimi Pii on ohjannut elä-
mää monin tavoin:

laulu:  Pii pii pikkuinen lintu => musiikkiharrastus (mm. kanteleen ja hui-
lun soitto, uusimpana Teeku)
alkuaine Pii => kiinnostui kemiasta, kiinnostus kyllä nyttemmin hiipunut
lukion ankean opettajan vuoksi
matemaattinen vakio pii => vuoden opiskelut matematiikkaa LuTK:n
puolella. lienee omannut joitain PIIleviä kykyjä kun pääsi lukemaan tieto-
tekniikkaa

Hinta: 3,14 mk

Tämä aktiivinen fuksineitokainen on vuosikertaa -79 ja asunut
Oulussa koko pienen ikänsä. Vapaa-aikanaan hän laulaa, soittaa pia-
noa ja suunnistaa. Villi pikkusisko on, kuten vielä villimpi poikaka-
veri sekä lemmikkikissa.

Hinta: 3 fuksipistettä

Vesa Kukkonen
#S673243

Susanna Kivelä
#3,141592654

Maaret Käkelä
#H345256
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Hiljainen jättiläinen joka puhuu paljon mutta ilmeisesti jossain
muualla kuin pienryhmäohjauksen yhteydessä. Markukselle
suuta aukomalla varmistat tulevaisuutesi gordionin solmuna, van-
hana taekwondon harrastajana Markus pilkkoo kurkut ja kattotii-
let alta aikayksikön.

Tiilet mukaan!

Olen Hanna-Maija Oukka, 19v. Tottelen myös nimeä Hanukka.
Harrastuksiini kuuluu mm. kaikenlainen juhliminen, syöminen,
suihkussa laulaminen, kalastus ja ratsastus. Tuntomerkeiksi voisi
mainita tumman kikkarapään, iloisen ilmeen ja kuuluvan äänen.
Pidän Xenasta, Formulasta, kinitonikista, silakkapihveistä ja nuk-
kumisesta. Inhoan krapulaa.

Osta sinäkin lapsityövoimaa halvalla!

Mies on äänekkäämpi kuin jakomielitautinen mursuparvi. sam-
makkopeliä pelatessaan. Fuksisuunnistuksen komea mutta lihak-
sikas tarzan joka tappoi leijonan käyttämällä janea heittokapu-
lana. Huhu kertoo että Leijona ja jane ontuvat vieläkin. Lasse har-
rastaa vapaa-aikanaan ripaskaa, mieliruokana ei oo paskaa.

Laatutietoiselle oiva tilaisuus!

Markus Nissilä
#C635434

Hanna Oukka
#Q654328

Lasse Knuuttila
#W124564
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Olen hikisesti 20-vuotias ukonköriläs, kotipaikkakuntana (valitettavasti)
Kannus. Elämää suurempiin harrastuksiini kuuluu mm. jodlaaminen (myös
alkoholin vaikutuksen alaisena) ja kaikenlainen tanhuaminen. (Ei pidä unoh-
taa myöskään kiiltokuvien keräilyä...) Fuksisuunnistuksessa toimin porukan
aivoina, jotkut kun olivat liian(???) huonossa kunnossa. Samaisen suunnis-
tuksen saavutuksiini kuuluu mm. viattoman pyörän hajottaminen suunnatto-
mien lihasteni aiheuttaman massan takia. Tulevaisuuden tavoite: Olla hajot-
tamatta (ainakin viattomia) pyöriä.

Ei mikään massatuote!

Nimeni on Matti “Jarrut paskana!” Seilonen ja lisänimeni ansaitsin fuksi-
suunnistuksen aikana ansiokkaista suorituksista polkupyörälläni. Olen syn-
tynyt 11.6.1978 eli olen kaksikymppinen vireä ja komea tietotekniikkafuksi,
eli mies parhaassa iässä jos niin saan sanoa. Mieliharrastuksiini lukeutuu
etenkin pyöräily, jonka kaikkiin ulottuvuuksiin tutustuin oikeastaan vasta
euforisessa tilassa pyöräillessäni suunnistaen ympäri Oulua fuksisuunnis-
tuksen aikana. Juuri ehkä taituruuteni pyörällä ansaitsi minulle ja ystävilleni
2.sijan tässä kyseisessä mittelössä! Tosin harrastustani on rajoittanut ah niin
rakkaasseen polkupyörääni kohdistuneet rakenteelliset vauriot tuon samai-
sen suunnistuksen yhteydessä, jonka takia munamankelini on miltei kierrä-
tyskelpoinen. Myös tietokoneet ovat lähellä sydäntäni, mutta niiden parissa
ansioni eivät ole maineikkaat.
Vaikkakin saatan harrastuksieni perusteella kuulostaa ehkä nörtiltä, niin sitä
en kuitenkaan missään nimessä ole! Viinaa otan usein, hyvissä ajoin ja koh-
tuuttomasti maksimoidakseni hauskanpidon. Osaan toki myös ottaa kohtuu-
della, mutta harvoin. Minulle maistuu erikoisesti kotitekoinen “rusinaviini”.
Bailaan yleensä ankarasti tai sitten en ollenkaan. Joskus myös syljen pit-
kästi!
Tähän loppuun esittäisin anomuksen että Tenukommandot perustaisivat eri-
tyisen pyöräiskujoukon, johon soveltuisin erikoisen hyvin, osaanhan yhdis-
tää tenuilun ja pyöräilyn jalot taidot varsin mallikkaasti. Palvelin Kajaanissa
II/97 jääkärinä, joten Tenukommandoille ominainen sotilaallinen kuri ei ole
minulle uutta.

Vaihdetaan ruosteiseen polkupyörän jarruvaijeriin!

Jarkk o Nabb
#O239937

Matti Seilonen
#I796574
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En varmaankaan ole maailman vittumaisin kusipää. Mutta par-
haaniyritän. Loinen. Pummi. Viinanraivaaja. Känniääliö. Kohta-
lokasvahigonlaukaus. 6864371. Myös kaikkien muiden mielestä.
Tässäpä pala persoonallisuuttani. Sillä eihän tätäkään kukaan
ymmärrä. Eikä lue.

Osta vaikka verkonpainoksi!

Olipa kerran nuori elämäniloinen poika. Hän syntyi 12.10.1979 keskellä
Suomea Kajaanissa ja varttui samassa kaupungissa täyteen ikään saakka.
Pojan nimi oli Toni Kristian Tammelander.
Kuten toinen nimi kertoo, kristilliset arvot olivat korkealla pojan elämässä.
Myös urheilu ja liikkuminen olivat hänen suosiossaan jo pienestä lähtien.
Harrastuksiin kuului kuitenkin pallopelien, paintballin ja lenkkeilyn lisäksi
myös tietokone.
Kiinnostus tuohon merkilliseen kapistukseen heräsi yläasteen aikana, kun isä
hankki pojalle oman koneen. Lukion aikana innostusta yritti laannuttaa kou-
lun surkea ATK tarjonta, mutta innostus säilyi ja ylsi jopa niin pitkälle, että
Toni päätti jättää kotinsa ja lähteä vieraalle paikkakunnalle elämään omaa
elämäänsä ja opiskelemaan tietotekniikkaa Suomen parhaaseen yliopistoon
- Oulun yliopistoon.
Suurella vaivalla Toni kokosi lyhyen elämänsä pääpiirteet ja tiedot itsestään
lähettäen ne kiltalehteen julkaistavaksi, mutta ilmeisesti joku pääsi tekstiedi-
torin ja painokoneen väliin muuttamaan jutun sisältöä.

Irtonumerohinta 5 mk!

Viel. vap. perv. yksin. poikam. Joka äid. unelm. väv. Harr.
valt.merip., puutarh.h ja sauv.käv. Lemm. karv.misu. (sisäs.), 3.
kul.kal. St.mit. 200/90/25.

HP: 299,99 Euroa + alv.

Jari Perttu
#P686437

Toni Tammelander
#A457687

Ilari K otilainen
#Z566895
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20-vuotias Muhoksen mies pelailee jääkiekkoa, omaa kolme
kipaletta sisaruksia (pikkusisko lukiossa!) ja asustaa kaverinsa
kanssa kimppakämpässä lipaston liepeillä.

Vaihdetaan vähän käytettyyn eristysnauharullaan!

Oolrait, olen kotoisin savon sydämestä, Nilsiästä, missä ruoho vihreää ja nai-
set kauniita, mutta minä en, noh asiaan. Koko ikäni melkein Tahkovuoren
juurella asuneena olen onnistunut opettelemaan lumilautailun jalon taidon,
josta on kehittynytkin sitten melkein elämantavaksi luokiteltava harrastus.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että pidän rennosta elämänasenteesta enkä ota
aivan kaikkea vakavasti. Tuoreempi harrastus on yhä runsaampi alkoholin
käyttö. Ja mikäs siinä, kyllä se viina maistuukin. Sosiaaliset ominaisuudet
ovat mitä ovat, tutustumalla saa varmasti paremman selon kuin lukemalla
tämän, mutta noin yleisesti, pärjään kyllä melkein kaikkien kanssa.

Pintaviallinen pikku alennuksella!

Olenpas 21-vuotias kotkalainen, ikuinen opiskelija, neljättä
vuotta yliopistolla. 3 vuotta opiskelin matematiikkaa ja nyt siis
sitten aloitin tietotekniikalla. Enkä kylläkään ymmärrä tietoko-
neista juuri mitään joten jos näet minut sormi suussa koneen
edessä saattaa apu olla todella tervetullutta...

Kysy päivän hinta!

Jaakko Hietajärvi
#W793424

Antti Rissanen
#Y234356

Minna Kaukasalo
#U894369
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Hei! Minun nimeni on Pekka ja minä tulen Rovaniemeltä. Kerran nuorem-
pana olin isojen poikien kanssa juomassa limsaa. Limsa oli oudon makuista
ja sen nimi oli Lapin Kulta. Tuollaista limsaa en ollut koskaan juonutkaan.
Kun sitä joi monta pulloa niin maailma alkoi pyöriä ympärillä aivan kuin
Linnanmäen karusellissa. Ja myöhemmin illalla minun piti mennä oksenta-
maan. Seuraavana aamuna pääni oli niin kipeä... Olikohan kaupan setä lait-
tanut siihen limsaan jotain myrkkyä ? Kävin viime talvena leikkimässä pys-
syleikkejä Sodankylässä. Siellä oli paljon muitakin leikkijöitä sekä sedät
jotka valvoivat meitä. Kun sedät sanoivat että pyssyjä pitää käsitellä varovai-
sesti niin ne varmaan narrasivat. Kun me leikittiin niillä pyssyillä niin
kukaan ei kuollut -> pyssyjen täytyi olla leikkipyssyjä -> sedät narrasivat
koska eihän leikkipyssyillä voi tappaa ketään. Enkö olekin hyvä päättele-
mään ? Me leikittiin myös muita leikkejä siellä, muun muassa poliisia ja ros-
voa. Se oli hurjan jännää. Osa leikkikavereista ei varmaan jaksanut enää leik-
kiä kun ne lähti pois paljon aikaisemmin. Ja kun me kyllästyttiin leikkimi-
seen niin jotkut jäi vielä leikkimään.

Tee tarjous!

Nimi: Perttu “Perttu-Eno” Louhi
Arvo: Insinööri-korpraali
Syntaika: 28.10.1973
Paikka: Kuopio

Kiinnostukseni tietotekniikkaa kohti kuoli jo yläasteella, kun konekirjoituk-
senopettaja hihkaisi tekstinkäsittelyn lomassa: “Kone teki virheen, hei kone
teki virheen.” Opiskelut tekussa tuntuivat vitun kuivilta ja taas olen nähtä-
västi astunut ulosteeseen Mutta eihän työ/opiskelu ole ikinä haitannut vapaa-
aikaani. Jalkani ovat olleet todella aina paskassa, olenhan elänyt 90% elä-
mästäni (luetaan: saatanan kauan) ETELÄ-POHOJANMAALLA. Motto:
rahalla saa ja mittarilla pääsee!

Nimi: Mikko “Mikko-Setä” Kurttila
Arvo: Insinööri, reservin jääkäri
Syntaika: 5.5.1974
Paikka: Oulainen

Armon vuonna 1986, kun ensimmäisen keskiketterän korkkasin, tiesin, että
minusta tulee teekkari. Lukuisista yrityksistä huolimatta jouduin valitse-
maan pitemmän tien ja kärsin tekun saunailloissa neljä vuotta. Koska harras-
tukseni siis viittaavat teekkarielämään, olen nyt omassa paikassani. Ihme-
tystä vuksivuonna on aiheuttanut tuntimäärä, jonka yliopistolla joutuu viet-
tämään (melkein viidesosa siitä minkä tekussa).

Tekujätkät kimppahintaan 15 mk

Pekka Välitalo
#J096365

Perttu Louhi
#D982461

Mikk o Kurttila
#D982462
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20-vuotias kemiläinen pitää uimisesta ja ulkoilusta koiransa kanssa.
Opiskelulle jää töiltä ja muilta aktiviteeteiltä aikaa pari kertaa vii-
kossa. Tietotekniikkaa hän tuli lukemaan kun ei keksinyt muuta-
kaan.

9,90 min + ppm.

Olen 19-vuotias tietotekniikan opiskelija Vimpelistä. Pääsin vahingossa YO-
kirjoituksista läpi. Ouluun opiskelemaan todennäköisesti jonkun tekemän kar-
kean virheen seurauksena. Ei kukaan olisi tosissaan voinut minua valita yliopis-
toon. Jo ensimmäisen kuukauden aikana olen todennut, että ammattikoulun
metallipuoli vastaisi paremmin lahjojani. Harrastan urheilua silloin, kun siinä ei
tule hiki eikä hengästy. Lajeista löytyy lähes kaikkea, joista päällimmäisenä
mainittakoon jääkiekko. Tietokoneen pelaaminen on kuitenkin paljon kivempaa
kuin aito urheilu, koska siinä ei tarvitse rasittaa itseään. Koulunkäyntiin en ole
koskaan suhtautunut kovin vakavasti. Läksyt on enemmän muiden huolia. Nyt
tuntuu kuitenkin asenne muuttuneen. Melkein joka viikko olen tehnyt jostain
aineesta läksyt, vaikka ei se kyllä mitään hyödytä. Yli 100 sivuisia kirjoja olen
elämässäni lukenut noin 20 (90% Aku Ankan Taskukirjoja), joten on melko
todennäköistä, ettei minusta tule kirjailijaa.

Taskukirjan hinnalla!

Hän on persoona, jonka ajatusmaailma puhkeaa usein kukkaan ja on erittäin
ailahteleva. Hänen mielikuvituksensa on paljaanakin vaarallinen, vaikkei
kaikki sitä hänestä saakaan irti heti ensi vaikutelmasta. Tunnettu varsinaisena
ilopillerinä. Tyyppiä, joka tulee kaikkien kanssa toimeen. Spontaanina, mutta
perfektionistisena ihmisenä hän on heti valmis uusiin koetuksiin kympillä -
tosissaan. -Ja “toivottavasti” tulosta syntyy. Kuoriuduttuaan elokuussa -78 ,
Kekkosen aikoja, hän syntyi esikoisena perheeseensä. Hän eritoten pitää vauh-
dista ja haasteista. Sporttista kehoaan hän pitää yllä lenkkeilyllä (Ei pidä HK:sta
vaan kannattaa kabanossia, paras A-ryhmä) ja tietenkin jalkapalloa pelaamalla
aina viidentoista vuoden kokemuksella. Inhoaa turhaa kikkailua ja snobbailua
ja ennen kaikkea jossittelua. Tulevaisuuden pitkän ajan suunnitelmat ovat vielä
auki, mutta näillä näkymin jatketaan vielä Oulun korkeudella.

Parasta A-ryhmää vain 15,50

Tanja Tiitinen
#B0900-XXXX

Veijo Höykinpur o
#Q894649

Reino Lukkari
#V868921
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Olen melko rauhallinen, mutta energinen ja rento v. -78 syntynyt
nurmolainen opiskelija. V. -97 kirjoitin ylioppilaaksi ja kesällä läh-
din vuodeksi armeijan leipiin, jossa tuli käytyä RUK-kurssi 211.
Pienestä pitäen olen pelannut jääkiekkoa (pesis ja futis jäi nuorem-
pana), jonka parissa viihdyn suurimman osan vapaa-ajastani. Haa-
veena tulla isoksi ja lähteä opiskelemaan Pohjois-Amerikkaan.

$2,00

Olen Ari Mansikka, kotoisin Torniosta ja kevään ‘97 ylioppilas.
Lukion jälkeen lähdin Sodankylään, missä oli tarjolla huikea palkka,
ilmainen majoitus ja pientä tekemistä ynnä leireilyä. Kesällä ‘98
minut kaapattiin valtavan suurelle avaruusalukselle, niskaani asetet-
tiin implantti ja humanoidien ylipäällikkö antoi minulle tehtäväksi
mennä opiskelemaan tietotekniikkaa Oulun yliopistoon.

15 mk/litra

Harri Olavi Kiuru syntyi ja vietti elämänsä ensimmäiset 2 vuosikymmentä pie-
nessä 10000 asukkaan kaupungissa nimeltään Nurmes. Armeijan hän kävi
Kajaanissa Kainuun Prikaatissa, palveli 240 vrk:ta ja kotiutui 9.9.1998. Tästä
päivästä lähtien hänen elämänsä on ollut täynnä suuria päämääriä, joista tär-
keimpinä mainittakoon mm. teekkarilakin saaminen, diplomi- insinööriksi val-
mistuminen ja ehkä eräänä päivänä se työpaikka siellä suuressa “kumikenkä-
tehtaassa”...

Eikä maksakaan paljon mitään!

Sami-Jukka
Hakola
#B085579

Ari Mansikka
#S578947

Harri Kiuru
#H345256
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Tiesitkös, että Nousiainen on Laskiaisen vastakohta ja sitä vietetään
aina sen jälkeen kun aurinko on kiertänyt 125 kertaa akselinsa
ympäri. Juhlarituaaleihin kuuluu mm. jollekin korkealle paikalle
nouseminen. Ja kun alas on päästy niin lähdetään taas uuteen nou-
suun. Ja tarkoitushan olisi tehdä nousiaisrituaalit yleisesti tunne-
tuiksi myös teekkareitten keskuudessa.

Hinta: 3,90 FIM

Se oli vuosi -79 , jolloin ensimmäisen kerran päivänvalon näin. Nuo-
ruus meni siinä missä muillakin, mutta eipä aikaakaan, kun sähkö-
vimputtimet eri muodoissaan tunkeutuivat elämääni. Kunnes sitten
eräänä päivänä taloon hankittiin ensimmäinen tietokone, Amstrad,
joka mullisti kaiken. Se oli silta tulevaisuuteen, tähän päivään.

Vaihdetaan pölykapseliin!

Olen tälläinen ujo maalaispoika Kalajoen pienestä kunnasta, eli
ikänsä merenrannalla asunut ( kaikkihan kalajoen kuuluisat hiekkä-
särkät tuntee ;) ). Siis sellainen nörttiluonteinen erakko, tietämättä
kuitenkaan itse tietokoneista hölkäsen pöläystä.... No ehkä hieman
jotain perusteita, mutta ei paljon sen kummempaa. Harrastuksiini
kuuluu lähinnä laiskottelu, TV:n katselu, tietokoneilla värkkäily (lue
pelaaminen) sekä musiikin kuuntelu (.. liikunta? Mikä liikunta?? ).
Ja musiikista vielä. Mikä tahansa hyvä musiikki kelpaa korvilleni (
pop, rock, hard... dance ... kunhan se on vain lajinsa eliittiä :-) ). PS.
Ja kaikille joilla armeija on vielä edessä: I feel sorry for you :)

Hinta: 500 penniä

Antti Nousiainen
#W404404

Ilkka Eklund
#T094509

Teemu Huumo
#R322461
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Aktii vifuksi, joka on ehtinyt kunnostautua jo esimerkiksi jäynäkisa-
joukkueen kuskina. Tuotteen negatiivisiksi puoliksi laskettakoon
satunnaista suurempi esiintymistiheys pommarin Worms-koneen
läheisyydessä. Kokonaisuutena kuitenkin ehdottomasti hankinta-
päätöksen arvoinen kokonaisedullinen ratkaisu.

Pysäköintisakon hinnalla

Moon Kurikka, Jussi-Pekka Kurikka mutta tottelen kyllä nimen lyh-
kääsempiäki versioota niinku J-P tai Jupe. Kotoosin mä oon niinikä-
hän Kurikasta tuosta Etelä-Pohojalaasesta kaupungista minkä kyllä
varmahan jo puheestaki kuuloo. Harrastuksia mullon monenlaasia
mutta tärkeempihin kuuluu eherottomasti ja tietokonehen kans
asuuleminen. Harrastuksista puhuttaes ei trenkää unohtaa myöskää
näyttelemistä ja sitä notta moon maharotoon trekkeri.

Ilimaanen!

Rovaniemen oma poika soittelee vaan rikkinäistä kitaraa ja ihmette-
lee mihin nyt on joutunu...

Kuulosuojaimet sisältyvät hintaan!

Lasse Kouva
#A347568

Jussi-Pekka
Kurikka
#N983456

Ari-Matti
Maunuvaara
#H734246
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Mikäli annos scifihenkisyyttä ei ole kaupanteon este, fuksimyynti-
kuvaston toimitus suosittelee oheisen fuksin ostamista. Kyseinen
yksilö on nimittäin sisäsiisti, helppokäyttöinen ja siten oivallinen
valinta myös ensihankinnaksi.

The price is out there!

Minä en sitten mikään yöpolku olekaan, höhhöhhöhhöö...

Myydään pimeästi!

Mä tottelen nimeä Timo Rätti (voi kokeella myös muita tiskiallaspyyhkeen
nimiä esim. Vileda). Oon kotoosin Jurvasta tualta Etelä-Pohojammalta. Histo-
riaa: Vm -78 maalaispoika, haaveammattina pikkupoikana oli pankinjohtaja.
Sittemmin on tietsikat (C64, A500, PC) vetäneet puoleensa. Koulutus: Päivä-
kerho, peruskoulu, lukio, armeija ja nyt Oulun yliopisto. Harrastukset: F1:n
seuraaminen, musan kuuntelu, bailaus, tiatsikan räplääly, keräily (kaljapullo-
osta vanahoohin rahoohin) ja kuivien vitsien kertominen. Luonne: Jaa... hiljai-
nen/vilkas... tai jotain. Kuiva vitsi: Turistilta kaatui viinat Joensuuhun. Joe kiitti
ilmaisista viinoista. (...ei saa nauraa!)

Vitseistä lisähinta +5 mk

Sami Tynninen
#X982460

Janne Päivätie
#E75-10-18

Timo Rätti
#L765839
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Olen 20v. jeppe kotoisin Oulaisista. Harrastan musan kuuntelua
(house, elektro, disko) ja tuottamista. Rakastan bilettää & danssaa ja
tietty sessiointia ystävieni kanssa.

Pelkän paikallispuhelun hinnalla

Olen kotoisin Pudasjärveltä, mutta nykyisin olen aito oululainen.
Ikää on “vasta” 19 vuotta... Tietotekniikasta tuli vähän vahingossa
oppisuuntani, mutta ainakaan vielä ei kaduta! Jospa sitä joskus
vaikka oppiskin siitä jotain... Että silleen.

Hinta: 17,20 FIM

Kuten kuvasta näkyy, olen Martti, 19v ja harrastan linuxia ja lento-
palloa. Mulla on uskomattoman nopea tyttökaveri, jonka nimi on
Sarah. Hänellä on lämmin sydän. Aito Pentium II/300MHz. Sarah
osaa huonosti suomea, mutta sitäkin paremmin linuxia.

Sci-fi on in. Babylon 5 4ever! Audiopuolella ehdoton ykkönen on
U2 :)

Jees, siinäpä ne tärkeimmät. Lisää propagandaa osoitteessa
www.ee.oulu.fi/~mmela. Hauskaa talvenalkua!

Videoitua Babylon 5:ä kaupantekijäisiksi!

Sami Koivikk o
#E434576

Kati Er vasti
#G436567

Martti Mela
#B5
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Tässä ois sitten juttua. Olen Mika Tapio -76 entinen Kempeleläinen
kemisti nykyinen phuksi ja Oululainen Sammulin ryhmästä. Aion
oppia jotain tietotekniikasta seuraavina vuosina. Harrastan urheilua
tosissani huumorilla mm. tennistä ja sählyä.

Ovh: 2,30 + ALV

Mielikuvitusta jäi puutumaan, ja kun ei muuta keksitty, niin lähdettiin sitten
opiskelemaan kotipaikkakunnalle tätä tietotekniikkaa... Harrastaa ylen innok-
kaasti monenlaista liikunnallista iloa mm. korista, salibandyä ja Kärppien kan-
natusta. Tuntuu vain jonkunlainen sytyke puuttuvan, kun ei oikein luennoilla
jaksaisi välttämättä käydä (tavallista, vai?). No, pitänee potkia itseään päähän ja
taistella vielä muutama vuosi...

Saatavilla myös edullinen laajennusosa!

Sami on iloinen nuori mies Kempeleestä. Hän harrastaa liikuntaa kaikissa mah-
dollisissa muodoissa sekä opiskelun ohessa railakasta juhlimista. Päivisin hänet
tavoittaa yliopistolta ahkerasti opiskelemasta, joskus. Paremmin kuitenkin
tavoitat hänet seuraamalla ilmoitustauluilta bileiden ilmoituksia ja bongaamalla
hänet paikan päältä. Tuntomerkeiksi mainittakoon epäselvä puhetyyli ja pullo/
tuoppi jota hän pitelee oikeassa kädessään.

Halvempi kuin bilelippu!

Mika Tapio
#L354266

Mikk o Hämäläinen
#Y324891

Sami Pietilä
#Q178653
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Kajaanista siirtynyt teekkarinalku, jonka harrastuksiin kuuluu pää-
asiassa sekoilu joka ikisen asian kanssa mitä vastaan sattuu tule-
maan, usein varsin tuhoisin ja noloin seurauksin...

1,40 mk

Nimeni on Rautio, Ville Rautio. Menneisyydessäni olen mm. rynni-
nyt 11 vuotta pienen kumilätkän perässä ja muissakin merkeissä on
tullut liikuttua jonkin verran. Musiikkimakuni on raskaanpuoleinen
(Iron Maiden, Sentenced jne.), joskin silloin tällöin menee jokin
kevyempikin. Tulevaisuudestani en tiedä vielä hölkäsen pöläystä.
Mutta - The truth is out there.

Munasuojat tulee mukana!

Saapunut Ouluun Torniosta, mutta alunperin kotoisin Pohjois-Kar-
jalasta. Kakskymppinen tietotekniikan opiskelija, Harrastuksina
lähinnä tietokoneet ja musiikki (raskaampi osasto). Yrittää myös
soittaa kitaraa kämppiksen riesaksi.

Laatuunsa nähden halpa!

Ville Rautio
#O812348

Tero Kolehmainen
#A432420

Toni Räsänen
#D982461
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 Mie oon Hyvösen Vesa Rovaniemeltä. Ikävuosia on 23 ja niistä semmoset pari-
kymmentä vuotta on tullu vietettyä Roviksessa. Intin jälkeen kerkesin pari
vuotta kuupoilla ennenkuin eksyin tänne. Elämän tyyli on rötvä ja liiallinen
hösötys nostaa verenpainetta. “Älä sie hättäile!” kuuluu päivittäisiin lausahduk-
siin. Opiskelun ja muun hauskanpidon ohella aika kuluu kaikenlaisten liikun-
nallisten jutskien merkeissä.

Olen kotoisin Limingan lakeuksilta. Lukion kävin Limingan maineikkaassa
“Tulin tänne kun en päässy amikseen!” lukiossa. Kirjottelin viime keväänä
elikkä intti on vielä eessä päin. Tarkemmin sanottuna 050799 pitäs olla Sodan-
kylässä ilmoittautumassa. Koulun (lue hippaloitten) ohessa harrastelen partiota,
tietokoneita ja kaikenlaista mihin jää aikaa. Asustelen nykyään Oulussa, Laani-
lassa, parin opiskelijatoverini kanssa kivassa homokimppakämpässä. Muista-
kaa: Koville jätkille paistaa aina aurinko!

Vuokrataan väliaikaiseen käyttöön!

Olen 20-v opiskelijan alku, jonka tulevaisuudessa häämöttää joskus
valmistuminen ihka oikeaksi DI:ksi. Intohimoisimpana harrastuk-
sena ovat lavatanssit ja tanssiminen voisi käydä melkein työstä.
Muihin harrastuksiin lukeutuvat musiikin kuuntelu, lukeminen ja
luonnollisesti tietokoneen kans värkkääminen.

Soveltuu myös aloittelijan ostokseksi!

Vesa Hyvönen
#W874629

Timo Miettinen
#C649081

Pertti Erkkilä
#O085775

1,50
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Minä oon Markus Turtinen, tuttavallisemmin Make. Tulen tuolta
kaukaa pohjoisesta, noh ainakin 50km pohjoiseen Oulusta. Maail-
maan putkahdin siinä seiskytluvun loppupuolella, jotenka Elviskin
jäi näkemättä, ei tosin kauhea menetys! Harrastuksiin kuuluu tieto-
koneet (yllätys,yllätys!!), hubailu, deekuilu, saunominen, ennenvan-
haan myös moottoripyöraily. Parhaiten minut tunnistaa vaaleasta
päästä ja punaisista silmistä, tai sitte ei.

Tarjouksessa 5,95 mk

20-vuotias paljasjalkainen oululainen. Kävin lukion viereisessä
Normaalikoulussa eli Norssissa ja armeijakin tuli lusittua Oulun
kasarmilla. Harrastelen pianon soittelua (surkea), satunnaisesti roo-
lipelejä ja mahdollisimman paljon pippaloita.

Ympäristöystävällinen luonnontuote!

Olen juoksua harrastava tietotekniikan fuksi Oulusta. Olen harrasta-
nut aikaisemmin mm tennistä, sulkapalloa ja hiihtoa, joten haastaa
voi monessa lajissa jos on vailla peli/lenkki seuraa. Viime vuosi
meni nappuloiden hankkimisen merkeissä, joten yliopistoelämä tun-
tuu todella hauskalta ja siitä osaa nauttia. Ainakin loppukokeiden
alkamiseen asti.

Sporttikortin hinnalla!

Markus Turtinen
#A864827

Mikk o Tolonen
#S578941

Ilkka Peuhkuri
#U094359
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Tuote-esittely Not Found:

#L143278 Finning Ukko
#S578940 Pitkälä Henrik
#A457764 Ruotsalainen Ilpo
#Z198671 Tuisku Martti
#Z194566 Niemitalo Olli
#Q671234 Kivelä Ilkka
#A145852 Mikkonen Teemu
#U927637 Saarinen Pentti
#W973903 Rannikko Tuomas
#Y972072 Manninen Heikki
#T937009 Nikoskelainen Veera
#E098320 Kukkonen Jussi
#W923300 Markkanen Jarkko
#T912701 Mustonen Pekka
#Z829398 Tauriainen Jari
#O872699 Vuori Sampo
#T032087 Kettunen Mikko
#U940920 Rajala Kristian
#R082400 Niemimäki Juha
#R787632 Kosola Matti
#Q232449 Käräjäoja Ilpo
#U233340 Vähämäki Ville
#I998342 Envall Aaro
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Fantasos

<RUOKARESEPTI AVUTTOMILLE>

Kinkkupastakimara:

Näitä tarvitset:

Pizzasuikaleita
   Ranskan Creme:ä
   Tomaatteja (noin 3)
   Makaronia jossakin esiintymismuodossaan

Varustaudu myös näillä:

Mausteet [Oregano, suola, valkosipuli (optional)]
Vehnäjauhot

   Vesi
   Kattila x 2
   Keittolevy
   Lusikka tai muu kelvollinen hämmennin
   Lautanen
   Kuppi

Ja näin teet:

 Laita kattilaan #1 kinkkusuikaleet, creme,
teelusikallinen suolaa ja pieneksi silputut tomaatit.
Lisää vettä, kunnes määrä on haluamasi (tästä tulee
sitten noin 5-7 annosta) Laita liedelle, kuumenna
kiehuvaksi aina väliajoin lusikalla hämmentäen ja
keitä sitten pienellä lämmöllä noin 20 minuuttia,
jotta tomaatit pehmenevät. Sotke kuppiin
semmottia kaksi ruokalusikallista vehnäjauhoja ja
desilitra kylmää vettä. Hämmennä, kunnes tulee
pahaa talmaa. Kaada hiljaksiaan kinkkusotkun
sekaan samalla kinkkuskeidaa sekoittaen. Anna
kiehua vielä 5 minuuttia. Siirrä sitten kylmälle
levylle ja pistä kansi päälle.
 Makaronipaketin kyljessä lukee varmaankin
makaronien keitto-ohje, joten
käytä siinä kattilaa #2, suolaa, makaronia ja vettä.

</RUOKARESEPTI AVUTTOMILLE>

<RUOKARESEPTI VIELÄ AVUTTOMAMMILLE>

Lenkkiä ihannerannan tapaan:

Näitä tarvitset:

   Punaista maitoa (puhumme siis purkin väristä.
Taitaa olla EU-Direktiivien mukaisesti nimetty
“täysmaidoksi”)

HK:n sinistä lenkkiä (Ja taaskaan en suosittele
siniseksi homehtuneen lenkin syömistä, kysy
kauppiaalta HK:n sinistä. Se on sitä ehtaa
makkaraa.)

Näin teet:

Laita molemmat paketit pöydälle. Revi
maitopurkin yläpää auki nopeasti,
mutta hätäilemättä ja tee sama kohtelu
makkarapaketille.

Nyt korkkaat lenkin muovisukan helvet... helv..
hel... heilauttamalla ihan nopeasti yli olkapään.
Pure ensin pala lenkkiä, sitten juo maitoa purkista.
Naiset vihaavat tätä ruokalajia, miehet rakastavat.

</RUOKARESEPTI VIELÄ AVUTTOMAMMILLE>
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McF

Inf o:

OTiT -Hinnat: 250,- opiskelijat ja avecit, muut 300,-Tyylik-
kään illalliskortin sai ilmottaumisen yhteydessä.

SIK -Hinta 230,-Ilmottautumisen jälkeen sai kutsu/illallis-
kortin sähköpostilla.

Juhlapaikka:

OTiT -Oulunsalo-talo, kuljetus linja-autoilla juhlapaikalle.

SIK -Raatin nuorisotalo, oma kuljetus

Ensivaikutelma:

OTiT - Bussin ikkunasta näkyivät ensimmäisenä roihuavat
jätkänkynttilät jaroihukuja pääsisäänkäynnille. Sisällä odotti
modernin karu mutta tyylikäsaula, jossa pidettiin boolin-

maistajaiset ja tervehdysten vastaan-
otto.Tunnelma aulassa oli jäykähkö.

SIK -Taksijono saapui pääsisään-
käynnin eteen kuun sirpin loistaessa
pimeältä ja pilvettömältä taivaalta.
Yläkerrassa päälystakki narikkaan,
tervetuliaismalja käteen ja palloile-
maan salin ja eteisen väliä.

Ruokailusali:

OTiT -Oulunsalo-talon liikunta/juh-
lasali oli yllättävän tyylikäs. Ruokai-
lupöydissäkynttilät loivat tunnelmaa
ja valaistus oli muutenkin onnistu-
neen hämärä.Pöydissä oli perintei-
nen juhlakattaus. Pöytäohjelma oli

laadittu loistavastipseudokoodilla.

SIK -Raatin sali on perinteinen juhlapaikka myös sisustuksel-
taan. Bändi soitti ennentervetulotoivotusta makeaa laivamu-
siikkia. Pöytien nimilaput oli tehty piirevyistäja ne pysyivät
pystyssä yhden vastuksen jalkojen avulla, loistava idea.Juh-
lakattaus oli ranskalaistyylinen, tai sitten alkuruualle oli
unohdettu laittaaveitsi haarukan seuraksi. Salin valaistus oli
liian kirkas, mikä esti hieman rennonpöytäkeskustelun syn-
tymistä.

Menu:

OTiT -“salad Raikas_vihreä; bread Kate;” oli ihan syötävää.
“FILE Härkä; kastike Pippuri; lisuke Kemaperunat; greens-
tuff Parsakaalta,Yrttiporkkanoita;” maistui mainiolta ja
kaikki tarjoiltiin valmiiksi annosteltuina.“marja Vadelmia;
kastike Zabaione;” liian perinteinen ja maultaan vaisu jälki-
ruoka.Valkoinen ruokaviini “T rokken_Dry_Weiss; //Saksa,
1991”, jota nautimme salaatinkanssa, oli kohtuullinen ns.
kaikille sopiva valkkari. Punaviini “Flichman_Syrah; //
Argentiina, 1991” oli maultaan vaisu ja pippurihärän kanssa
liian pehmeä.Konjakki “V.S.O.P Cognag” ja likööri “Lakka-
Vadelma; //Lignell & Piispnen” olivat helppoja mutta maul-
taan mietoja valintoja. Ruokaryyppy oli maultaan loistava.

Terminaalin testiryhmä kävi testaamassa sähköosaston kiltojen vuosijuhlat, 10.10.1998 OTiT
10v ja 24.10.1998 SIK 33v.

Kuva OTiTin vuosijuhlista
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SIK -Alkuruoka “Herrasväen salaattia Annos-
rieskoja Aurajuustolevitettä” maistui muiden
kommenttien mukaan herraskaisen hyvältä,
vaikka kalaton version saikin allergikon lähes
tukehtumaan. Pääruoka “Pippuripihvi Pippuri-
kastike Kermaisetvalkosipuliperunat” oli reilu
pääruoka, koska vain liha ja kastike tulivat val-
miiksi annosteltuina. Jälkiruoka “Kuutamo-
unelma” oli punaviinimarjoilla ja -kastikkeella
koristeltu kermahyydykkeentapainen, maukas
sellainen. Ruokaviini oli punainen “Los
Molinos”, jonka maku oli ilahduttavan vahva, ja
kahvin kanssa sai joko punssin “Hieno A rrakki
Punssi” tai konjakin “Le Reviseur Cognac Spe-
cial”.

Pääohjelma:

OTiT -Tervehdysten vastaanotolla monet tahot
esittivät viralliset onnentoivotuksensakillan
hallitukselle ja antoivat lahjansa killalle, Teeku
lauloi lahjansa.Illan isäntä ja emäntä kättelivät
vieraat saliin siirryttäessä ja salissa kuultiinjuh-
lapuhe killan perustajalta Pekka Koposelta ja
monia muita pitkiä ja puolipitkiäpuheita ja
onnentoivotuksia. Konjakin jälkeen Suklaasy-
dämet tanssitti aulassa, jabooli virtasi kuin
Merikosken ohijuoksutuksissa konsanaan.
SeremoniamestariSammulin sauva maskottei-
neen herättin hilpeyttä ja etelän teekkarivieraat
keräsivät kilvan ruokalaulupisteitä.

SIK -SIK piti puheet lyhyinä: tervetulotoivotus
Pauliina Jääskeläinen, juhlapuheKalevi Kallio-
mäki ja puhe naiselle Marko Leinonen. Pää-
ruuan jälkeen istuva hallitusluovutti pj-Pauliin-
alle hienon elektromekaanisen nuijan ja mies-
kvartettiLääväsimpukat pisti lauluksi, ja tietysti
etelän teekkarivieraat kilpailivat laulupisteistä.
Seremoniamestari Tainan sauva muistutti yllät-
tävän paljon Xenanmiekkaa, ja jopa välkkyi
pimeässä. Alussa laivamusiikkia soittanut yhtye
osoittautui täysveriseksi tanssitriioksi Kahvi
avec:n jälkeen, ja Koneen edustajaviilteli kuin
parkettiveitsi konsanaan.

Viimeiset muistot ennen jatkoja:

OTiT -Tanssin aikana tarjoiltiin pikkupurtavaa
ja terästettyä boolia, joka oli ehkähivenen liikaa
runsaiden ruokajuomien päälle. Bussikuljetus
Teekkaritalon jatkoille oli hämärä kokemus,
kuulemma piti helmoja nostella Yrjö-tahrojen
välttämiseksi.

SIK -Kaksi lasia viiniä ja konjakki kuuluivat
illalliskorttiin, muu oli maksullista.Firmojen
edustajat tietysti pitivät joissakin pöydissä huo-
len siitä, että snapsilasipysyi täynnä isänmaata.
Jatkoille Lääkiksen kiltatalolle mentiin bus-
seilla, joissaoli onneksi rauhallisempi tunnelma
kuin OTiTin vastaavissa.

Muistoja jatk oilta:

OTiT -Perunasalaattia, lihapullia, patonkia ja
valkosipulipikkelssiä; nam. Ilmaista kaljaa,vii-
niä ja, öhm, sitä boolia tietysti. Sitä tikulla sil-
mään, joka muistaa! Saunakinoli käytössä ja
musiikki pauhasi. Taksilla lähdettiin pois johon-
kin aikaan ennensillistä.

SIK -Boolia, pitsaa, salaattia, tanssilattiaa, ves-
sajonoja. Taksilla pois, vaikka toiset jatkot ja
sillis oilisivatkin olleet vielä edessä.

Seuraava iltapäivä:

OTiT -Epämiellyttävä vapinakrapula oli seurana
pitkälle iltaa, joillakin sitä riittikuulemma vielä
seuraavalla viikolla. Puku pysyi suhteellisen
siistinä, ja kevyen harjauksen ja tuulettamisen
jälkeen se oli valmis seuraavaan koitokseen.

SIK -Sunnuntaina oli ihan tavallinen heikko olo
ja pukukin vastaavassa kunnossa kuinennen
juhlaa. Ääni kuitenkin meni. Ilmeisesti raaka
viina ja laulu eivät sovi niin hyvin yhteen kuin
luulisi.



���

Terminaali 4/98

Kiiwi

-Laji: Glitoribs Häbytiittis

-Elinalue: Sademetsät (vain kärkikolmien malliset. Havaittu myös alueilla, joista
kasvillisuus on raivattu pois.

-Pesän sijainti: Sademetsän kosteimpien osien lähellä

-Koko: Koossa yksilöllisiä eroja. Kaikilla on kuitenkin jonkinasteinen taipumus
laajeta, punertua sekä kostua paineen alla.

-Ravinto: Mielellään Kovaa makkaraa ja väh. 8 minuutin muna. Myös käsi/sormi
käy hätätilanteessa.

-Allergiat: Prinsinakit

-Kiima-aika: Wappu, Juhannus, Kesä +viikonloput ja vaihtelevalla menestyk-
sellä joskus Arkipäivät. Yleensä passiivinen kerran kuukaudessa.

-Erityistuntomerkit: Näyttäytyy vain hyville kielimiehille
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Fantasos

Ludwig Ahonperä on ollut tarkkailussani jo
usean vuoden ajan, sillä hän on oppinut uuden tavan
harjoittaa sarja-armomurhaajan tointa: Hän ei
kuljeta välineitä mukanaan, hän etsii ne
ympäristöstään. Uskomatonta käytännöllisyyttä:
Jos se on siinä, sitä tulee käyttää. Denso tulee
kulman takaa ja saa liikennemerkin otsalohkoonsa.
Piirrän vinoviivan neljän pystyviivan ylitse. En
ollut edes huomannut merkin irroitusta - mainiota.

Onnellinen nuoripari saapuu kapakasta.
Ahonperä on heti tilanteen tasalla ja tönäisee
pariskunnan yöllistä tarvikelastia kuljettavan rekan
alle. Rauhallisesti hän poistuu paikalta. Merkitsen
kaksi viivaa, mutta tiedän tämän olevan lopun
ennettä - poliisi tulee paikalle pian. Jään
kauemmaksi katsomaan, kun poliisit yhyttävät
Ludwigin ja pysäyttävät tämän. Hän näyttää
hämmästyneeltä: Kuinka häntä voidaan edes
syyttää moisesta? Hänhän ei tekisi pahaa
kärpäsellekään! Joku on muuten herrojen
konstaapelien auton kimpussa.

Pahaa aavistamattomat poliisit kääntyvät
katsomaan autoaan ja samassa hetkesä heidän
aivorunkonsa korvautuvat kuulakärkikynillä. Taas
kaksi yhdellä iskulla. Hymyilen onnellisena.
Poistuessään hän pudottaa vielä poimimansa
katukiven kulkukoiran kallon päälle. “Irtopisteitä”
tuumin, mutta merkitsen viivan. Läheisestä
kerrostalosta tulee aamuvuoroon aikaisessa menevä
mies: Takuulla onneton yksilö, joka haluaisi vain
nukkua. Porttikongin pimennoissa palokirves
löytää kohteensa - ja taas vinoviiva.

Kymmenen on täynnä. Oikaisen ryhtini ja

menen Ludwigin luokse. Ojennan hänelle diplomin
ja onnittelen valmistumisen johdosta. Noin hienoa
diplomityötä en ole ennen nähnyt. Opistoni on
ylpeä tuollaisesta ihmisten auttajasta. Kyynelsilmin
toivotan Ahonperälle onnea hänen urallaan ja astun
poliisiautoon. Tuoli painaa selkääni, kun kiihdytän
liikk eelle vapahtaen miehen ja kolme koiraa.

Kurvaan kohti satamaa ja alan jarruttamaan

ennen risteystä. Jarrupoljin ei toimi - eikä käsijarru.
Todella nopea käsistään tuo Ludwig. Ajan yli vielä
puolen tusinaa onnellista tuskistaan päässyttä,
kunnes törmään satamarakennuksen seinään.
Viimeinen ajatus, jonka lasinsirpaleisiin
sotkeutuneet, seinästä valuvat ja tuskistaan
päästetyt aivoni saavat aikaiseksi on:”Ehdottomasti
paras oppilaani!”

Hii vin varjoissa, jotta minua ei huomattaisi. Varjostan parhaillaan Ludwig Ahonperää - yhtä
fanaattisinta “Vehikoistia” eli sarja-armomurhaajien Alfr ed ja Nelson Vehikon seuraajaa. Hän on
kehittänyt taiteenlajin tästä elämäntehtävästään. Seuraan Ahonperän jälkiä kulman taakse.
Huomaan, kuinka hän parhaillaan poimii rikkinäisen pullon maasta ja ripeästi, joskin hätäilemättä
lopettaa yhden kissan kärsimykset. Vedän yhden viivan tukkimiehen kirjanpitooni k ohdalle
“eläimet”. Huomaan katuki veyksessä puuttuvan laatan ja arvaan, että lähistöllä on toinenkin
onnellinen. Kauaa ei tarvitse etsiä: Yksi koristeomenapuu on päässyt kärsimyksistään varsin
vähäisin tuskin.
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Pulkka

Selvitimme ajo-ohjeet tuomariston tahattomalla avustuksella, tulivat kyselemään
kyytiä ko. paikkakunnalle. Näin huolellisesti valmistautunut joukkueemme oli valmis
matkaamaan kohti päämäärää tässä vaiheessa vielä ideoita täynnä.

Esitehtävät ja saatanan hankala kiertopalkinto
mukanamme matkasimme halki lakeuksien kohti
Keski-Suomen ylpeyttä jo kisaa edeltävänä iltana.
Asuntoautossa oli tunnelmaa ja ennen perillepääsyä
ehti hymnikin kajahtaa. Matkalla kuulimme
sävellyksestä toisenkin version emmekä olleet
uskoa korviamme. Katsastimme muutaman
paikallisen ravitsemusliikkeen ja lähdimme levolle.

Aamu oli julma, kun emme pimeässä ja
väsyneinä olleet ajatelleet auton pysäköintipaikkaa
tarkemmin. Viereisellä rakennustyömaalla tehtiin
kovasti hommia jo aamuvarhaisella, eli se saatanan
paukutus ei kuulunutkaan pöhnäisestä päästäni.
Mannermaisen hampurilaisaamiaisen nauttineet
ruumiimme riensivät aamupäivällä
viimeistelemään tuomariston vaatimia esitehtäviä
ja hankkimaan tarvikkeita, kirpputori osoittautui
hyväksi paikaksi.

Tämänkertaiset esitehtävät olivat:
Automaattinen valonnopeudensäädin, joka oli
aikaisemmassa elämässään yhtäkuin Sipin
wappulasit, joihin nyt lisättiin kultainen tomaatti
säätönupin virkaa toimittamaan, sekä antenni.
Venäläisohenteinen rinnakkaismuisti toteutui
Mikon (V) kantaessa yllään suuria rumia
rintaliivejä, joiden sisältö harjoitti kaihoisaa
muisteloa Moskovan babtistiseurakunnan kuoron
äänellä. Kaunista. Liivit nykyään kiltahuoneen
katossa ja kuoro ties missä. Löytämämme
huomattavan harvaverkkoinen sulkapallomaila oli
ilmiselvästi sopupelin todistuskappale. Tekoälyllä
varustetun sateenkarkottimen kasasimme parista
Nokialaisia, muutamasta vispilästä ja
kissanhiekasta. Amerikkalaisvalmisteinen DNA-
tahranpoistolaite teki tehtävänsä, kun roll-on -

malliseen pakkaukseen sisällytettiin väkevää HCl-
kemikaalia.

Pakollisen jäynän aihe oli esitetty A3-kopiona
paikallisesta sanomalehti Keskisuomalaisesta.
Artikkeli käsitteli kaatopaikkojen sulkemista mutta
tuntui tylsältä, joten tartuimme lapun reunasta
löytyneeseen otsikkoon “Alus menetti
ohjattavuutensa”. Tukeva, mutta edullinen
mättöpizza-ateria raukaisi joukkuetta, mutta
illemmalla päästiin asiaan.

Aluksemme tippui illan pimeinä tunteina
ylioppilaskylän lähistöllä sijaitsevalle kukkulalle.
Omituinen valoilmiö metsässä, mustapukuiset
miehet puomilla pyörätien varressa ja metsästä
kantautunut venäjänkielinen jutustelu kiinnittivät
ohikulkijoiden huomiota etenkin kun
joukkueemme jäsenet näyttivät mallia yrittäen
pyrkiä alueelle ja kuvata tapahtunutta videolle.
Yleisö joko lisäsi vauhtia performanssimme
nähdessään tai jäivät töllistelemään tapahtunutta.
Erityiseksi suosikiksi jäi eräs vanhempi naishenkilö
joka tuijotteli metsään yli puolen tunnin ajan ja
tupisi jotain “uhvohommista” ja “poliisivaltiosta”.
Kun Lasse vielä kameran kanssa haastatteli häntä
“Karpovilla on asiaa”-ohjelmaan oli materiaali
valmis. Menimme baariin. Jyväskyläläiset
ovimiehet eivät pidä teekkarilauluista, eikä
lätkäbaarin katosta löydy Kärppäpaitaa. Varpiola
oli joutua pikaruuan materiaaliksi, mutta sai
pidettyä silmänsä auki.

Aamulla anivarhain keräsimme sakkolaput
auton ikkunasta ja suuntasimme Norssin
yläasteelle. Mm. Microsoftin ja OTiT Media
Groupin toimesta ohjelmistopiratismia
vastustamaan perustettu järjestö BDSM suoritti
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koulun ATK-luokissa tarkastuksen laittoman
materiaalin toivossa. Norssi sai kuitenkin puhtaat
paperit, vaikka oppilaat ilmeistä ja kommenteista
päätellen muuta toivoivatkin. Koulun oppilaiden
suusta: “laita äkkiä sinne joku piraattiohjelma niin
päästään näistäkin koneista”.

Vielä ennen ennakkotehtävien ja jäynien
esittelyä tuomaristolle ehdimme kerätä katseita
käydessämme kahdeksi nuoreksi satanistiksi
naamioituneina kyselemässä hintaa suurelle
pakastearkulle, johon tulisi mahtua vuohi
kokonaisena. Koska pakastinta ei ollut saatavana
mustana poistuimme hankkimaan mustaa samettia
alttariliinaksi ja kyselimme samalla ohjeita
veritahrojen poistamiseksi kankaasta. Lähtee ihan
omolla ja vedellä kuulemma.

Riemullisina esittelimme tekemisemme
tuomaristolle ja ihastelimme muiden tekemisiä.
Tamperelaiset olivat saaneetkin ihan kivasti aikaan.
Joukkue oli suorittanut jäähallissa JYP-Ilves -ottelu
erätauolla jään kunnon mittauksen kuuluttajan
selostaessa tapahtumaa. Mittausvälineinä oli
käytetty mm. vilkkuvilla valoilla varustettua

Hoover-merkkistä pölynimuria sekä mittanauhaa.
Tapa oli kuulemma NHL:stä tuttu ja käytetty
laitteisto ainutlaatuinen Suomessa.
Valkotakkimiesten jäynä oli erinomaisesti
toteutettu, he ansaitsivatkin kiertopalkintonsa.
Meillä taas oli hyvinä kakkosina aihetta juhlia siitä
eroon pääsyä. Syötyämme aloitimme paluumatkan
joka muodostui vaiherikkaaksi. Mikko Alatalon
Elämää suomalaismetsissä -kappale on hitti ja
vaskikelloja on yöllä kiva soittaa. Huoltoasemalla
pysähtynyneen pikavuorobussin matkustajia
terrorisoimme Niin Pieniä Bittejä -
musiikkiesityksellä ja virkavallalle esitimme
kappaleen, joka alkaa: “minä seison keskellä
katua...”

Meillä kaikilla oli mukavaa ja autokin saatiin
vielä siivottua.

Jäynäkisajoukkue:
Sipi Kylmälä, Tiina Isotalo, Mikko Varpiola, Mikko
Hiltunen, Lasse Kouva, Oula Pulju, Janne
Kalinainen (prosessi)

Perjantaina 6.11 PikkuWappu-huumassa kävi pieni mutta tehokas iskuryhmä (1 OTiT:lainen & 1
SIK:läinen) Rotuaarilla k yselemässä pari asiaa ihmisiltä siidereistä. Suurin osa haastatelluista oli
tosin nuorehkoja naissukupuolen edustajia, mutta tässä silti tämän erittäin virallisen gallupin
tulokset:

Osanottajat: 61

Oli juonut siideriä: 60
Ei ollut juonut siideriä: 1

Oli juonut Woodpecker päärynäsiideriä: 28
Ei ollut juonut Woodpecker päärynäsiideriä 32

Woodpecker päärynäsiideri oli hyvää: 12
Woodpecker päärynäsiideri ei ollut hyvää: 16

Jokainen voi tehdä tästä omat päätelmänsä. Seuraava yhtä tyhjäpäinen gal-
lup saattaa ilmestyä jo seuraavassa lehdessä. Pitäkää varanne.

EK & Spot




