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Pääkirjoitus
Morjesta,
Kylläpä aika menee nopeasti kun on hauskaa ja tekemistä
riittää. Wappu on ovella ja kesä alkamassa. Wappuviikon kova
rutistus edessä, kun rientoja riittää joka päivälle, myös kaksi
tenttiä ja labraa. Wappuachievementsien Jack Bauer -achievement tulee näillä näkymin suoritettua.
Taittaminen onnistui tällä kertaa paljon nopeammin ja helpommin, kun yhdestä Terminaalista oli jo kokemusta. Rockwell fonttiin tykästyin tätä Sperminaalia tehdessä, jonka ylikäytön voi
huomata lehteä lukiessaan.
Haluaisin taas kiittää ahkeria toimittajia, jotka nopealla varoitusajalla saivat kirjoitettua juttunsa. Toivottavasti Uniprintillä ei
ole mahdotonta ruuhkaa, niin saadaan Sperminaalin paperiversio Wappua varten.
-Harri Keronen
Terminaali - Oulun Tietoteekkarit ry:n
kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988.
4-6 numeroa vuodessa. 25. vuosikerta,
numero 2/2012 32 sivua
Painosmäärä: 36 kpl
Painopaikka: Oulun yliopistopaino, 2012
Julkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry
Päätoimittaja: Harri Keronen
Kannen kuva: Harri Keronen
Toimittajat: Aapo Lehtosaari,
Juha Nikula, Ville Heikkilä,
Matti Koskela, Meeri Sarajärvi,
Oula Kuuva, Severi Lampi
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Osoite: Oulun Tietoteekkarit ry / Terminaali, PL4500, 90014 Oulun Yliopisto
Kotisivut: www.otit.fi/live/terminaali
Sähköposti: terminal@ee.oulu.fi
“Herp derp, mitäs tähän kirjoittaisi.
Vastaavanlaista laatua ja ehkä jopa
laadukkaampaa tekstiä luvassa. Typoja
enemmän kuin laki sallii, mutta sentään
meillä on TEKin asianajajat hoitamassa
lakiongelmia. Hyvää Wappua kaikille.”
Ei täällä ole mitään saat etsiä muualta!
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PJ-Palsta
The Wappu is coming!
Tervehdys te kaikki rakkaat
ihmiset ja te muut. Tätä kirjoitellessani ja hyperinflaation
merkitystä pohdiskellen, aloin
miettimiään mitä onni on. Tällä
kertaa ei ole kuitenkaan kyse
Komulaisen Onnista. Kiltahuoneen kaapinovet opettivat aikoinaan erilaisia merkityksiä
asialle. Onni oli muun muassa
suitsuke, jota lentelee ihmisten päälle kun vähän roiskii,
mutta onni on myös pitkä kvartaali, asiaa kuvastivat ilmeisesti myös paidattomat miehet.
Huomasin tässä vuoden aikana juuri, mitä onni on. Se on
se tunne, kun saat vuoden ensimmäiset ja todennäköisesti
ainoat nopat.

joka useiden viikkojen ajan
putkeen. Onnea on siis ollut
tälläkin tapaa. Onko onni siis
noppia, kvartaaleja, bileitä vai
Komulaisia? Kukin voi tehdä
oman päätöksensä.

Tapahtumaa on siis ollut. Titeenien Taistot järjestettiin Oulussa tänä vuonna, ja vaikka voiton
veikin Otaniemi mukanaan, oli
järjestäjälläkin hauskaa. Perjantain sadan ihmisen täyteen
tuupatut sitsit Teekkaritalolla
antoivat lähtölaukauksen Taistoille, joista allekirjoittaneella
ei ensimmäisen päivän aikana ihan kaikki muistikuvat ole
tallella, vain "Housut pois!"
-huudot kaikuivat päässä vielä aamullakin. Onneksi galleKiirettä on tosiaan pitänyt, ja riasta näkee kaikkea jännää.
erilaiset tapahtumat ovatkin Lauantain ja Taistot päätti milpitäneet kevään aikana seuraa tei kolmetuntinen HC-Linnankuukaudesta toiseen, joskus maanvaltaus juomapeli, jonka

4

Sperminaali 2/2012

jälkeen tunnin sisään yksikään
osanottaja tuomareita lukuun
ottamatta ollut tolpillaan. Eli
great success. Myös laskiaiset,
Teekkarispeksit ja useat bileet
siivittivät matkaa kohti tuota
Teekkarin joulua, Wappua.

fuksien kuolevan ja syntyvän
uudestaan kuin feenix tuhkista
Wappuaamuna Teekkareina.
Syksyllä saadaankin jo sitten
nauttia uuden fuksisukupolven
tulemisesta.
Simaisin terveisin, Aapo

WappuCalypse tulee, ja fuksit
myös. Oma henkinen valmistautuminen PJ-Wappuun onkin
jo alkanut ja toivonkin että tästä tulee Täydellinen TeekkariWappu. Kohta on aika nähdä
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Kaiken Kattava Kattotesti
Luvassa on kattotesti-illan tulokset ja meiningit. Testasimme
hyvässä teekkarihengessä erilaisia ”kattoja” eli puolet sitruunamehua ja puolet jotain muuta virvoiketta. Otimme huomioon
katon ulkonäön, hajun, maun ja jälkimaun. Sitten annoimme kokonaisarvosanan 0-5 väliltä.

Testijuomat kokeilu järjestyksessä:
1. Peltikatto – 40vol% Viru Valge
2. Kansikatto – Baltic Dark rum
3. Homekatto – absintti
4. Havukatto – Jägermeister
5. Hiilikatto – Salmiakki Koskenkorva
6. Teräskatto – 80vol% Viru Valge
7. Lumikatto – Minttu
8. Korttikatto – Gin
9. Ruostekatto – Brandy
10. Kuparikatto –Jaloviina *
11. Mutakatto – Kahlua
12. Olkikatto – Tequila
13. Laavakatto – Cointreau
Testaajat:

Aapo Lehtosaari – OTiT:n hallituksen puheenjohtaja
Jukka Lankinen – OTiT:n ulkoministeri
Tuulikki Lassila – OTiT:n opetusministeri
Pasi Keski-Korsu – OTiT:n pelimanne ja wanha kilta-aktiivi (jarru)
Harri Keronen – OTiT:n Tiedotusministeri
Olli Vuolteenaho – OTiT:n Kulttuuriministeri
Miika Keisu – OTiT:n Sosiaali- ja terveysministeri
Nemanja Vukota – OTiT:n urheiluvastaava
Lauri Kärenlampi – SIK:n hallituksen puheenjohtaja, vieraileva tähti
Menossa mukana:
Severi Lampi – kirjuri

6

Sperminaali 2/2012

1. Peltikatto –
40vol% Viru Valge

2. Kansikatto –
Baltic Dark rum

Aapon kädet tärisevät jännityksestä.
Jukan ilme on varsin epäilevä. Ollin
naama muistutti hetken norsun sukupuolielimiä.

”Ai vittu mä vihaan rommia”, olivat
Aapon ensimmäiset sanat pullon
avattuaan. Muiden kehuessa juomaa,
Aapo haistelee shottilasiaan varsin epäileväisenä. Hänen ilmeensä
juoman jälkeen on samassa linjassa
aiemman valittelun ja voihkinnan
kanssa.

Ulkonäkö:

”Kaunis, houkutteleva, tulee pelti
kiinni -fiilis.” – Pasi
”Tuttu ja turvallinen, helposti lähestyttävä.” – Lauri

Haju:

”Pesuaine, sitruunainen.” – Tuulikki
”Haju joka vie lapsuuteen.” – Nemo

Maku:

”Täyteläisen tasapainoinen sitruuna.” – Aapo
”Sitruunainen, lievä irvistys, kuin Talon katto.” – Pasi

Jälkimaku:

”Poltteleva, mutta kuitenkin jännä.”
– Tuulikki
”Pistävän jälkeen miellyttävä.”
– Harri

Ulkonäkö:

”Kuin aamuauringon värjäämä hiekkaranta.” – Tuulikki
”Houkutteleva väri, tekee mieli maistaa.” – Miika

Haju:

”Tamminen, vahva ja pelottava mutta
houkuttava – kuin vanhempi nainen.”
– Aapo
”Ei paha, jännä, hyvin jännä, sanoinkuvaamaton.” – Pasi

Maku:

”Mahahapot.” – Tuulikki
”Totimainen, muttei totinen, sopii
maistelujuomaksi.” – Pasi

Jälkimaku:

Ajatuksia:

”Rommin ottaessa valtaa sitruuna
painaa päälle tehden tästä onnistuneen kokonaisuuden.” – Aapo
”Vähemmän ’jälkipotkua’, oikein
kiva jälkimaku.” – Olli
Ajatuksia:
”Ei toimi shottina niin hyvin kuin luulisi.” – Olli

Arvosanat:

Arvosanat:

KA: 3,50

KA: 3,15

”Sopii kalaruokien kanssa.” – Jukka
”Lempeän pirtsakka, kuin kultainen
suihku.” – Pasi

Aapo: 3 Jukka: 3 Tuulikki: 4,48 Pasi:
3,75 Harri: 3,0 Olli: 3 Miika: 3,5 Nemo:
4,75 Lauri: 3

Aapo: 2,9 Jukka: 4 Tuulikki: 2,89 Pasi:
4π/3 Olli: 3,7 Miika: 3,5 Nemo: 3,23
Lauri: 4
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3. Homekatto –
absintti

4. Havukatto –
Jägermeister

Pienet vihreät miehet aiheuttavat
huolta jo ennen korkin avaamista.
Jukka huokaisee ja ottaa hörpyn.
Ilme viittaa kurkunpäässä kutittelevaan oksennukseen, mutta hän päättää kuitenkin koota itsensä ja vetää
naamansa peruslukemille. Lauri
nauttii juoden silmät kiinni, kuin ensisuudelmaa saadessaan.

Aapo on kuin pikkulapsi lelukaupassa, eikä meinaa malttaa odottaa hetkeä, jolloin juoma kumoutuu hänen
kurkkuunsa. Ollin ilme ensimmäisen
siemauksen jälkeen on filosofisen
pohtiva. Puhe Lost –tv-sarjasta ja paholaispilvistä alkaa.

Ulkonäkö:

”Kuin jossain scifi-elokuvassa.” –
Tuulikki
”Myrkky, pelottaa, tieto sisällöstä lisää tuskaa.” - Pasi

Haju:

”Salmiakkinen,
karamellimainen,
rauhoittaa alkujärkytystä.” – Pasi
”Lääketieteellinen.” – Olli

Maku:

”Hiukan yllättävä, tulee mieleen
BonBon-karkit.” – Nemo
”Lämmin ja peittävä, ei uskoisi kyseessä olevan absintti.” – Lauri

Jälkimaku:

”Vahva jälkimaku, kuin karvainen
mies, eli hieman karvas.” – Aapo
”Koko suussa tuntuva sitruuna.”
– Harri

Ajatuksia:

”Ei tätä nyt ainakaan vihaa, rakenteen muuttuminen teki juomisen jännäksi.”

Arvosanat:Aapo:

2,5 Jukka: 4
Tuulikki: 2,59 Pasi: 2,33 Harri: 3,6
Olli: 3,4 Miika: 3+ Nemo: 3,4 Lauri:

Ulkonäkö:

”Ihmispaskanen viemärivesi.” – Pasi
”Kauden päättäjäiset in memoriam,
pelottaa.” – Miika

Haju:

”Sitruunainen, hipauksella mädäntyvää sammalta suolta.” – Harri
”Varsin hyvä, pelko hälvenee kuin
havumetsä sateen jälkeen.” – Miika

Maku:

”Maistuu kurkkuun nousseelle oksennukselle.” – Jukka
”Eihän tää maistu miltään, ei tästä
saa mitään irti.” – Pasi

Jälkimaku:

”Sitruunan ruskea, jekku maistuu
ekaa kertaa kunnolla, kuitenkin melko mitäänsanomaton.” – Aapo
”Epämiellyttävä.” – Olli

Ajatuksia:

”Mitä tästä nyt sanoisi, aika nollakokemus, ehkä tällä humalan joisi.”
– Pasi

Arvosanat:Aapo:

2,1 Jukka: 1
Tuulikki: 3,00 Pasi: 1,33 Harri: 2,4
Olli: 2 Miika: 2,5 Nemo: 1,3 Lauri: 1,43

KA: 1,90

2,38 KA: 3,05
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5. Hiilikatto –
Salmiakki Koskenkorva

Ihmisiä alkaa laulattaa. Nemo ei tiedä pitääkö juoda vai maistaa ensin.
Väittely Simpsoneiden parhaasta
tuotantokaudesta lähtee käyntiin.

Ulkonäkö:

”Kuin n:nnen vuoden OTiTlainen.
Hieman kulunut, mutta silti tuttu ja
turvallinen.” – Aapo
”Terwasnapsipäällystetty
salmari,
kiehtova kaksifaasisuus.” – Jukka
”Tulee mieleen rasistisia kommentteja, epäilyttävä, en luota.” – Pasi
”Muistuttaa vatsatautia.” – Nemo

Haju:

”Sitruuna ei tuoksu juuri ollenkaan.
Erittäin salmarivaltainen (Mustaa ylivaltaa).” – Aapo
”Muistuttaa Fishermania.” – Jukka

Maku:

”En tiedä, tykätä vai ei.” – Tuulikki
”Miellyttävä, täsä alkaa humaltua.”
– Pasi
”Maistuu hyvältä! Sitruuna-salmiakki
–combo toimii, hyvä tasapaino.”
– Miika

Jälkimaku:

”Mukavan lämmin maku jää suuhun.
Ei liian kirpeä verrattuna muihin.”
– Aapo
”Jää maistumaan suuhun.” – Miika

Ajatuksia:

”Ei herätä suuria tunteita, jälkeenpäin vähän ärsyttää, kuin seksi
*******naisen kanssa.” – Pasi

6. Teräskatto –
80vol% Viru Valge

Pelokkaan oloisena kaikki saavat
juomansa alas muutamien voimasanojen saattelemana. Kirjoittaja
(Severi) ratkesi juomaan, eikä Aapo
omien sanojensa mukaan pysty enää
ajamaan autoa.

Ulkonäkö:

”Kaikki viina ei sekoitu, niin sanottu
motivaatiopäällystetty katto.” – Jukka
”Viaton sielu luulee peltikatoksi.” –
Tuulikki
”Tieto lisää kiinnostusta, peltikatto,
tällähän tekisi (on tehty) hyviä jäyniä.” – Pasi
”Vatkattu sperma.” - Lauri

Haju:

”Kuin 80-luku.” – Aapo
”Viimeinkin shotti jossa sitruunan
haju katoaa.” – Tuulikki

Maku:

”Erittäin alkoholinen, erittäin pelottava. Sitruuna vain häiritsee etanolin
ominaismaun ohella.” – Aapo
”AIKA HELVETIN NAMIA, TÄSSÄ O
ALKOHOLIA.” – Jukka
”Huhhuh, iskee hikeä otsalle, raivolla
menee, tulee aggressiivinen fiilis.” –
Pasi

Jälkimaku:

”Sitruuna painaa lopussa päälle rauhoittaen tilannetta.” – Aapo
”Vähä polttelee.” – Jukka

Ajatuksia:

”Tiukempaa kuin abityttö.” – Miika

Arvosanat:Aapo:

4,5 Jukka: neliöjuuri 10 Tuulikki: 3,55 Pasi: 2,69
Harri: 3,4 Olli: 4 Miika: 4+ Nemo: 2,5

Arvosanat:Aapo:

Lauri: 1,03 KA:3,23

2,08 KA: 2,81

2,7 Jukka: 5
Tuulikki: 1,00 Pasi: 2,99 Harri: 3,2
Olli: 2,6 Miika: 2,5 Nemo: 3,19 Lauri:
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7. Lumikatto –
Minttu

Pasi ruuvaa kossupullon korkkia sitruunamehutiivistepurkkiin,
tajuaa
hetken päästä tilanteen, naurahtaa
ja poistuu paikalleen tutkien samalla juomasekoituksensa koostumusta.
Lauri syö sipsiä hymyillen jokaisen
puraisun jälkeen pelottavan Jammu
Siltavuorimaisesti. Jukka ei ole mielestään humalassa. Harri lähti yhdessä Tuulikin kanssa hakemaan känkkyä.

Ulkonäkö:

”Nimelleen uskollinen ulkonäkö.” –
Jukka
”Sitruunasorbetti.” – Tuulikki

Äänenvoimakkuus alkaa vähitellen
nousta. Olli kyllästyy ylenpalttiseen
puheensorinaan ja huutaa: ”Noniin,
juodaan jo!” Kommentointivuorot
alkavat venyä ja omasta (Severin)
käsialasta on vaikea saada selvää
(Agreed. Toim. huom.). Jukka läpsii
itseään naamaan.

Ulkonäkö:

”Basic shit, peltikatto, vakio, perus,
normaali.” – Kaikki

Haju:

Haju:

”Hajultaan kuin Minttu ja Sitruuna
yhtyisivät villin yhteisen yön päätteeksi suloiseen orgiaan ruusunlehtien päällä vesisängyllä.” – Aapo
”Raikas vix-bluu.” – Lauri

”Ginin haju pistää läpi, vähän pelottaa tuleva makuelämys.” – Jukka
”Tiskivesi, vahva gini, märehditty oksennus.” – Pasi

Maku:

Maku:

”Niin mahdollista kuin se onkin, sekä minttu
että sitruuna vetävät itsensä viidenteen potenssiin nostaen raikkauden tason uusiin sfääreihin. Jos pystyisin, uisin tässä.” (kts. Kaksi
kisälliä) – Aapo

”Todella hyvä, maistelu juoma, kuin
lumihangella nukkuisi, raikas muttei
raitis.” – Pasi

Jälkimaku:

”Vuoristomaisen viileä.” – Lauri
”Loistavaa, mahtavaa, kuin TeeKun
keikka, tekee mieli laulaa ja nauraa.”
– Pasi

Arvosanat: Aapo: 4,87 Jukka: 3+

Tuulikki: 4,60 Pasi: 4,77 Harri: - Olli:
3,6 Miika: - Nemo: 4,27 Lauri: 4,48
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8. Korttikatto –
Gin

KA: 4,26

”Hyi saatana, epämiellyttävä, kuin
anaaliseksi hevosen kanssa.” – Pasi
”Aluksi gini, sitten sitruuna, sitten
huono, TODELLA huono!” – Olli

Jälkimaku:

”Outo, kurkussa tuntuu polte.” – Tuulikki
”Tappava.” – Lauri

Arvosanat:

Aapo: 2,96 Jukka: 2 Tuulikki: 2,30
Pasi: i (1 imaginääri) Harri: 1,2 Olli:
1,5 Miika: 4- Nemo: 4,5 Lauri: 2,59

KA:2,31+1/9i (imaginääriyksikkö)
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9. Ruostekatto –
Brandy

10. Kuparikatto –
Jaloviina *

Nemo luovuttaa jo ensimmäisen
suullisen jälkeen ja ojentaa juoman
kirjoittajalle (Severille). Olli myhäilee tyytyväisenä shottilasi kädessään. Aapo ei tiedä enää mitä ajatella
ja alkaa väännellä naamaansa Jim
Carreyn tavoin.

Hyvä konjakki on hyvää – johtopäätös jonka Nemo veti lyhyehkön pohdiskelun jälkeen. ”Liikaa puhumista,
liian vähän maistamista”, oli jälleen
Ollin kommentti, kun puheenaihe alkoi harhailla mm. fuksitytöissä ja heidän poikaystävissään.

Ulkonäkö:

Ulkonäkö:

”Hieman tumma, kuin itämaan yön
jatko.” – Aapo
”Aamuauringon värjäämä punastunut sammunut teekkari hiekkarannalla.” – Tuulikki

Haju:

”Pehmeä, karkkimainen, kuin setä
tarjoaisi karkkia.” – Pasi
”Hempeä haju, kuin kukkaketo.” –
Miika

Maku:

”Pettää odotukset, kanelinen taustamaku ei iskenyt nuolena sydämeen,
vaan halkaisee sen.” – Aapo
”Läpitunkeva, etäisesti tuo huonon
viskin mieleen.” – Harri

Jälkimaku:

”IT DOESN’T COME OFF!” – Aapo
”Pettymys, auringon värjäämä verilöyly.” – Lauri

Ajatuksia:

”Tällä jos millä saa teinipillua.” – Miika

Arvosanat:

Aapo: 2,3 Jukka: 2+ Tuulikki: 4,79
Pasi: neliöjuuri 0,5 Harri: 4,2 Olli: 3,5
Miika: 4,0 Nemo: 1,00 Lauri: 1,01

”Like a ripulikakka.” – Aapo
”Kaunista katsottavaa.” – Tuulikki
”Virtsa 30 km lenkin jälkeen.” – Harr

Haju:

”Sheriffi valvoo, sitruuna on laitettu
ruotuun.” – Pasi
”Tuttu haju, kuin kakkonen.” – Miika
”Kuin vene ilman airoja.” – Lauri

Maku:

”Räikeä ja voimakas maku.” – Tuulikki
”Hyvin sitruunainen, sitruuna potkii
vastaan tässä vaiheessa, kyllä se alas
meni kyselemättä.” – Pasi

Jälkimaku:

”Puinen sitruuna.” – Harri
”Polttava, johtunee sitruuna overloadista.” – Lauri

Ajatuksia:

”Menihän se, ihan ok, ennemmin kuitenkin peltikattoa.” – Pasi

Arvosanat:

Aapo: 0,8 Jukka: 2+ Tuulikki: 2,69
Pasi: 2,85 Harri: 3,1 Olli: 2,8 Miika: 3Nemo: 4,65 Lauri: 2,8

KA: 2,74

KA: 2,64
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11. Mutakatto –
Kahlua

Juominen alkaa olla siinä vaiheessa, että
laulut koostuvat pelkästä Dr. Bombaysta
ja Robinista. Juomaa muuten arvosteltiin lähinnä erinäisiä ruumiin tuottamia
aineita vertauskuvina käyttäen. Allekirjoittanut (Severi) saikin juoda useamman
muille kelpaamattoman mutakaton.

Ulkonäkö:

”Muistuttaa pöntössä lilluvaa ripulinestettä.” – Jukka
”Etnistä vähemmistöä, vähän vaaleampi kuin hiilikatto, mulatti.” – Pasi
Haju:
”Sitruunan kaverina myös muuta fleivöriä, dallaspullan henkinen aamu.”
– Pasi
”Haisee Unirestalta.” – Miika
”Huono, epäsopiva, hullun piirteet.”
– Lauri

Maku:

”Positiivinen yllätys, mutta ei edelleenkään hyvää. Kuin Keripukki väsyneenä.” – Aapo
”Makea, kahvinystävänä tykkään, sokerinen.” – Tuulikki
”Suklainen, kenties hieman väärän
suklaan makuinen.” – Harri

Jälkimaku:

”Kahvin jämät halkon jälkeen.”
– Aapo
”Kahvi++” – Lauri
Ajatuksia:
”Mokkapaskaa.” – Jukka
”Parempi kuin Gini. oudon miellyttävä.” – Olli

Arvosanat:

12. Olkikatto –
Tequila
Puhetta miesten genitaalialueen karvoituksesta Tom Jonesin säestämänä.
Jukalle ei enää maistu: yksikin shotti
ja vatsalaukku tyhjenee. Haju muistuttikin hieman ihmisvirtsaa, mikä
tällä kertaa valitettavasti aiheutti monen täydehkön shottilasin ilmestymisen kirjoittajan (Severin) eteen.

Ulkonäkö:

”Basic, peruskatto, peltikatto, perussettiä, vakio, keltainen.” – Kaikki

Haju:

”Ei todellakaan hyvä, kakkaa, ei uskalla juoda.” – Aapo
”Pallihiki.” – Pasi
”Tequila, tequila, tequila.” – Olli

Maku:

”Kuin Mexicon pilviveikot uimassa
ripulissa.” – Aapo
”Hyi vittu.” – Miika

Jälkimaku:

”Polttelee, ei pysty.” – Tuulikki
”Saatanallinen.” – Olli

Ajatuksia:

”Alkaa potkii vastaan. Piti antaa Severille.” – Jukka
”Ennemmin työntäisi kaktuksen perseeseen.” – Pasi

Arvosanat:

Aapo: 0,6 Jukka: 0,5 Tuulikki: 2,40
Pasi: i-- Harri: 3,0 Olli: 1,7 Miika: 0
Nemo: 1,0 Lauri: i

KA: 1,02 + 1/6i

Aapo: 1,01 Jukka: 1 Tuulikki: 4,70
Pasi: 4,0 Harri: 3,3 Olli: 1,8 Miika: Nemo: 3,2 Lauri: 4,2 KA: 2,90
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13. Laavakatto –
Cointreau

Kuusi olkikattoa myöhemmin. Taustalla soi Loca peoplen suomenkielinen versio (DJ Irppa – Hullut Ihmiset
Toim. huom.), eikä allekirjoittanutta
(Severiä) vituta – tequila teki tehtävänsä. Olli heiluu tuolissaan suorastaan hallitsemattomasti, testaus alkaa
olla onneksi vähitellen ohi.

Ulkonäkö:

”Aika perus, peruskatto, basic, perussettiä, vakio.” – Kaikki

Haju:

Tulokset
arvosanan mukaan:
1. Lumikatto

4,26

2. Laavakatto

3,57

3. Peltikatto 		

3,50

4. Hiilikatto		
5. Kansikatto 		

”Loistava tuoksu, ehkäpä paras. Kuin
appelsiini uppoamassa tyyneen mereen Beatlesin soittamassa Yesterdayta TeeKun laulaessa Syphilistä.”
– Aapo
”Tulee mieleen OTiT-hallitusvuodet,
hieman pistävä.” – Pasi

Maku:

”Appelsiinin ja sitruunan integraatio tuo auringon lämpimän syleilyn
lähelleen. Kuin naisen suudelma.” –
Aapo

Jälkimaku:

”Ehkä hieman kirpeä, mutta muuten
loistava.” – Aapo
”Hieman polttelee ja kuumottaa.”
– Tuulikki

Ajatuksia:

”Ei jaksa ajatella.” – Pasi
”Sujnnti.” (Tai jotain sinnepäin, käsialasta ei tahdo saada selvää. Toim.
huom.) – Miika

Arvosanat:

Aapo: 4,61 Jukka: 4+ Tuulikki: 3,00
Pasi: 3,74 Harri: 3,0 Olli: 4,2 Miika: 3
Nemo: 2,5 Lauri: 3,8 KA: 3,57

6. Homekatto 		
7. Mutakatto 		
8. Teräskatto		
9. Kuparikatto 		
10. Ruostekatto 		
11. Korttikatto		
12. Havukatto 		
13. Olkikatto		

3,23

3,15

3,05
2,90
2,81
2,74
2,64
2,31 + 1/9i
1,90
1,02 + 1/6i

Loppukoonti:
Lumikatto yllätti testaajat raikkaalla
ja hyvällä maullaan. Minttuviina ja
sitruunamehu toimivat hyvin keskenään. Laavakatto sijoittui toiseksi ja
vanha tuttu peltikatto kolmanneksi testaajien mielestä. Testauksen
loppua kohden makuaisti hiljalleen
alkoi puutua erilaisia kattoja testaillessa, mutta toivotaan, että kaikki
testaajat ottivat tämän huomioon arvosanoissaan. Olkikatto oli joka tapauksessa hirveätä kuraa.
-Severi Lampi, Oula Kuuva,
Harri Keronen
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Horoskoopit
wapuksi 2012
Oinas (21.3. - 20.4.)

Wappu tulee olemaan sinulle täynnä
seikkailuita. Luvassa on vauhtia ja
vaarallisia tilanteita. Pidä kuitenkin
varasi, voi olla että vastakkaisella
sukupuolella on jotain luvassa pääsi
menoksi. Pidä erityisesti ompelutarvikkeesi erossa kondomeista. Jos
osaat pelata hyvin, voi luvassa olla
kuuma Wappuheila!

Härkä (21.4. - 20.5.)

Härkä puskee Wappua vasten kuin
pahimmassakin kevätkiimassa.
Nopeasti ja lupaa kysymättä. Älä
kuitenkaan puske liian lujaa, sillä
jos pusket OTY:n Isäntää ja Emäntää
väärään paikkaan, niin voi olla että
Wappusi päättyy lyhyeen. Harkitse
myös vakavasti että hankit kypärän
Wapuksi

Kaksonen (21.5. - 21.6.)

Kaksosille on luvassa melkoinen
Wappu. Riehut humalassa Wapun
ympäri Oulua ja Wapun jälkeen
muistelet huolestuneena missä tuli
vietettyä yöt. MiesKaksosille tämä
meinaa mahdollista isyysyytettä ja
naisKaksosille suosittelen raskaustestiä käsilaukkuun varuilta.
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Rapu (22.6. - 22.7.).

Terävänä Wappuun. Vedät ensimmäisessa Wapputapahtumassa niin
pleksit naamalle että kuljet koko
loppuwapun vainoharhakrapulassa sivuttain. Varo kuumia paikkoja,
kuten saunaa. Rapujen kausi alkaa
vasta syksyllä.

Leijona (23.7. - 22.8.)

Leijona myöhästyy Wapun aloittajaisista kun ihailee kiiltelevää harjaansa peilistä. Tämä ei kuitenkaan haittaa, sillä leijona tulee myöhemmin
paikalle karjuen ja vie kaikki naiset/
miehet kainaloonsa. Olet voittajafiiliksellä liikkeellä ja vedätkin Wapun
niin hyvin ja intensiivisesti messissä,
että päätätkin lähteä OTY:n seuraavassa vaalikokouksessa Isännäksi!
Emännäksi olet löytänyt hehkeän
Teekkarinaisen joka omistaa raipan.

Neitsyt (23.8. - 22.9.)

Neitsyt ynseilee koko Wapun. Et uskalla lähteä mihinkään mukaan ettei
puhtoinen ulkomuotosi likaannu.
Kuitenkin katselet kaihoten leijonaa
joka ottaakin sen halukkaan oinaan
mukaansa bileistä ja menet yksin
kotii itkemään. Kuitenkin iloitset
Rauhalassa lakituksessa kun leijona ja oinas eivät selviä kumpikaan
lakitukseen ja pääset yksin korkkaamaan urakalla fukseja. Siis lakkeja,
fuksien lakkeja. Kröhm.
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Vaaka (23.9. - 23.10.)

Vaaka on Wappuna rahamies/nainen/otus. Nyt on ei ole puutetta
mistään! Samalla kun vietät laatuWappua hyvässä Teekkariseurassa,
hienostunut olemuksesi ja sivistyneet käytöstapasi houkuttavat
humanisteja paikalle pilvin pimein.
Kuitenkaan et heistä piittaa, vaan
keskityt viettämään parasta Wappua
miesmuistiin ja jätät kaikki Wappuheilailut pois! Wappuheiloista
on vain haittaa ja niistä on vaikea
päästä eroon.

Skorpioni (24.10. - 22.11.)

Myrkyllinen skorpioni lähtee liikkelle jo ajoissa. Olet epätoivoinen,
haluat kovasti jostain hurmaavasta
humanistista seuraa ja olet valmis
tyytymään suostuvaiseen lutkaankin.
Mutta kukaan ei pysy seurassasi,
sillä kielesi sivaltaa myrkyllisemmin
kuin itsemurhakultin loppupileiden
booli. Sinun täytyy vähän avautua, lopettaa tylyttäminen ja ottaa
vastaan innokas kasvatustieteilijä
joka lymyilee Wesibussissa päivän
loppuun asti.

Kauris (23.12. - 19.1.)

Kuin ajovaloissa konsanaan, tulet
huomaamaan kuinka Wappu on
petollinen maa. Äiti soittaa kesken
Wesibussiajelun, tuleva pomo näkee
facebookista juopottelukuviasi koska yksityisasetuksesti ovat perseellään ja ilmoittaa että töihin ei tarvitse tulla. Ei kuitenkaan mitään hätää,
Wappu on sen arvoista!

Vesimies (20.1. - 19.2.)

Vesimies pesii Wapun Wesibussissa.
Luonto vetää tiukasti Wesibussiin ja
staffi huomaakin saaneensa ikuisen
hengaajan paikalle. Suuren hyväntekijän lailla tuet juomalla hyväntekeväisyyttä ja käytät tätä armotta
hyväksi kun vikittelet humanistu
tyttöjä.

Kalat (20.2. - 20.3.)

Kännikala, kristallopallo on kirkas. Vältä uimista väärien ihmisten
liiveihin.
-Meeri

Jousimies (23.11. - 22.12.)

Tarkka Jousimies tähtää ja osuu tänä
Wappuna. Tähtäät elämäsi wappuun
ja sen tulet kokemaan. Jokainen päivä tuo uuden seikkailun ja osut aina
paikalle kun jotain tapahtuu. Tämä
meinaa sitä että tätä Wappua ei ihan
heti tule mikään päihittämään, paitsi
Wappu 2013.

kuvat:netistä
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Tanhuamisen
lisälehdillä
No voivvvvvv... Kai sitä sitte joutuu kirjottaa uuden artikkelin
tanssimisesta. Sen verran kovaa painostusta on tullut agentilta.
Edellisessä artikkelissa käytiin läpi perusliikkeitä ja selitettiin
tanssilaittoiden peruskonsepti. Joten eiköhän mennä samantien
asiaan ja käydä muutama uusi liike läpi. Koetan välttää alan termistöä jotta aloittelijatkin saisivat näistä liikkeistä jotain irti.

PILKKIMINEN
			

Pilkkiminen alkaa etsimällä
hyvä paikka tanssilattialta.
Tanssialttialla voi olla jo muiden jättämiä reikiä edellisiltä
pilkkireissuila ja aloittelijan
kannattaa aloittaa näistä. Vanhat reiät ovat luultavasti kokeneempien tanssijoiden jälkiä
onnistuneilta pilkkireissuilta.
Jos valmiita reikiä ei näy, suosi tanssilattioiden reunamia.
Kun paikka on löytynyt, liike
lähtee reiän kairaamisella.
Tässä tärkeää on muistaa tehdä liike myötäpäivään. Kairauksen jälkeen kauho sohjot
pois (ei kuvissa) ja aloita itse
akti!
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Pilkkimisen perusliike on hyvin
simppeli.

Kädet jalkojen väliin
ja vavasta kiinni.

Sitten vain pieniä teräviä nyppyjä vaihtelevin väliajoin. Kun
tärppää, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Kun naaras... siis kala on napannut syötin, on aika vetää se vedestä. Tässä on tärkeää nostaa kala vetämällä siimaa kaksin käsin sillä kelaaminen on yleensä liian hidasta.
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Noston jälkeen on hyvä tapa lopettaa kala, eikä vain nakata sitä
sätkimään tanssilattialle. Jos liike tehdään näyttävillä heilautuksilla, se vie hieman enemmän tilaa tanssilattialla.

Ole siis varovainen ettet kumauta
tanssikaveriasi turbaaniin!

Biisin loppuessa tai vaihtuessa
on hyvä näyttää muille tanssijoille illan saalis! Toki rehti kalamies
heittää sintit menemään, eikä seuraavana aamuna kersku kavereilleen millainen merenneito sitä tuli
naarattua vaikka se todellisuudessa olikin kamala lahna.
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SAUNALIIKE

Tukeva ote vastasta ja eikun selkää läiskimään. Lähtee se kuona! Saunaliike toimii parhaiten kun tanssilattialla on jo hieman
hikoiltu ja tanssilattialla on kuuma. Saunan illuusiota ei voi estää!
Liikkeen toteutus on hyvin simppeli ja monille varmasti ennestään tuttu.

Välillä kannattaa kostuttaa kivet ja nakata hieman vettä kiukaalle. Jos löylyä tulee liikaa, tässä vaiheessa voidaan käydä hieman
kumarassa ja oikein tujakoilla löylyillä kannattaa kokeilla kirosanojen lausumista tai ähkimistä. Tässä välissä on myös hyvä ottaa taukoa raivokkaimmista vihtomisista ja nauttia hieman saunaolutta.
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Muista vaihtaa välillä kättä ettei liike jää toispuoliseksi. Jos saunotte ryhmässä, muista tarjoutua vihtomaan ja pesemään myös
saunatovereidesi selät. Saunaliikkeen historia juontaa aikaan
jolloin saunaseurat olivat vielä yleisiä ympäri Suomea. Saunaseuroilla oli tapana järjestää myös lavatansseja, joissa liike on
luultavasti saanut alkunsa. Lähes kaikkien saunaseurojen vanhoissa pergamenteissa on todisteita saunaliikkeen keksimisestä, eikä sitä siis voida jäljittää minkään yksittäisen kaupungin tai
saunaseuran keksinnöksi.

TJEU: Savukoneella saat helposti itsellesi
savusaunan.
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ILLAN VIIMEINEN HIDAS
Kun arvaat et on tullut aika
hitaan kappaleen, ota tukeva ote pöydästä ja pistä
vähän pötkölleen. Tämä liike on loistava tapa pysyä
mukana menossa vaikka
silmät meinaa jo vähän luppasta eikä millään meinaisi
jaksaa. Joissain ravitsemusliikkeissä tälläinen toiminta
on kumminkin paheksuttavaa ja portieeri saattaa tulla sinua ravistelemaan tai jopa raahata
sinut pihalle. Liike sopii siis todella hyvin myös jatkoille missä
rauhallista juhlijaa harvoin tullaan hätistämään pois.

Tässä vielä lähikuva toteutuksesta. Värikkäillä sukilla tai kengillä tällä liikkeellä voi saada enemmän sitä kaivattua huomiota.

Hyvää wappua rakkaat tanhuajani.
Pistetään wappuna pajatso pyörimään!
Sperminaali 2/2012
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Carabian

olutarvostelut #2
Ensimmäisestä arvosteluryppäästäni ei tullut hirveästi haukkuja! Sama linja siis jatkukoon.

“Olut” 1:

Finlandia Sahti Strong

Ulkonäkö: 4/5
Tuoksu: 8/10
Maku: 7/10
Suutuntuma: 4/5
Yleisvaikutelma: 15/20
Yhteensä: 38/50
Hinta: 8,89€ / 0,75L

(Saa yleensä alkon tilausvalikoimasta, tällä hetkellä poissa)

Mikä: Suomalainen sahti!
Miksi:

Sahdilla on EU-alueella nimisuoja, saa olla ylpiä!

Asiaan:

Sameaa ruskeanoranssia ja täysin vaahdotonta nestettä.
Tuoksussa pirun vahvaa hedelmäisyyttä kypsien banaanien, persikan
sekä kenties myös mansikkaisuuden
muodossa. Jostain kumman syystä myös alkoholi puskee tuoksussa
esille (10% alkoholia). Maku todella
makea, lähes siirappinen, alkoholinen sekä banaaninen. Sahdille tyypilliseen tapaan tästä ei hiilihappoja
löydy. Menee muuten pelottavan helposti alas.
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Olut 2:

Gouden Carolus Classic
Mikä:

Tumma belgialainen olut
tyylikkäässä skumppakorkilla suljetussa pullossa

Miksi:

Wappu tulee! (tai meni,
riippuen siitä koska Sperminaali tuli
painosta)

Asiaan: Hieman punaiseen vivah-

tavaa mahonkisen ruskeaa olutta jonka päällä runsas beige vaahto joka ei
haihdu sitten millään, ja koristelee
lasin reunat kivalla röpelöpitsillä.
Tuoksussa mokkaista sekä kaakaoista paahtunutta mallasta, suolaista
lakritsaa sekä yrttejä korianterin ja
aniksen muodossa. Maussa samat
paahteisen maltaan ominaisuudet,
sekä hieman hedelmää (kuivattua
luumua, ehkä jopa aprikoosia ?)

Ulkonäkö: 4/5
Tuoksu: 7/10
Maku: 8/10
Suutuntuma: 4/5
Yleisvaikutelma: 15/20
Yhteensä: 38/50
Hinta: 8,75€ / 0,75L

Olut 4:

Aecht Schlenkerla
Rauchbier Märzen
Mikä:

Tumma saksalainen savus-

tettu olut

Miksi:

Halpa ja suosittu olut, käykää kaikki ahkerasti ostamassa

Asiaan:

Punertavaa tummanruskeaa olutta niukalla vaahdolla.
Tuoksu runsaan savuinen, melkein
kun vetäisi saunapalvia sieraimeen
(toimitus ei suosittele kokeilemaan),
myös katkeraa humalaa saa hieman
nuuhkimalla sieraimiinsa. Maussa
dominoi sama snellmannin lihajaloste, mutta löytyypä tästä onneksi
myös makeaa kahvisen paahtunutta
mallasta. Erinomainen saunajuoma,
suosittelen.
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Ulkonäkö: 3/5
Tuoksu: 7/10
Maku: 8/10
Yleisvaikutelma: 15/20
Yhteensä: 36/50
Hinta: 3,86€ / 0,5L

malan katkeroa, vahvaa laventelista
kukkaisuutta sekä aavistus kuivakkaa, soijaista mallasta. Maussa aavistuksen suolaista salmiakkia, mutta
pääosin siirappista mallasta jossa
korianteria sekä anista. Lisänä todella mukavaa, hyvin katkeraa kukkaista humalaa.

Ulkonäkö: 5/5
Tuoksu: 8/10
Maku: 9/10
Yleisvaikutelma: 17/20
Yhteensä: 42/50
Hinta: 7,78€ / 0,5L

Olut 5:

Nøgne Ø Imperial
India Pale Ale (#500)
Mikä: Nimihirviö. Todella runsaasti humaloitu erikoisolut Norjasta

Miksi: Rientojakin olisi
Asiaan: Sameaa tumman oranssin
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rusehtavaa olutta runsaalla ja kestävällä, kermaisella, paljon pitsiä jättävällä vaahdolla. Tuoksussa vahvaa
parfyymistä ja mäntypihkaista hu-

Lisätietoa seuraavista paikoista:
Olutopas: http://olutopas.info/
Olutwiki: http://olutopas.info/wiki/
IRC: #olutopas @ IRCnet
Kuvat: http://www.alko.fi/
http://olutopas.info/
Teksti:Ville
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XesVVjPSSA,joTKjALPRAO
XesVVjPSSA,joTKjALPRAO eli se Väkisin Väännetty
ja Pakolliset Sanat Sisältävä Sperminaali Artikkeli,
jossa on Todella Karmea ja Aivan Liian Pitkä Rekursiivisen Akronyymi Otsikko
VAROITUS:

Vastuuntuntoisena toimittajana minun on annettava varoituksen sana.

Artikkeli sisältää arvelluttavia sanoja kuten Matagalpa ja halloped,
näin ollen herkät fuksit voivat lopettaa lukemisen tähän. Tämä juttu saat-

taa vahingoittaa lukijaa (sanity loss). Lisäksi artikkelin efektiivinen
päättömyys tulee ilmi siitä, että kehitin juomapelin indikaattoriksi artikkelin päättömyydestä. Juomapelin pelaaminen suoritetaan omalla vastuulla.
Lukijan omaa tuskaa voi halutessaan helpottaa lääkkeillä (esim. metyylikarbinoli).

Lukuohje/peliohje: (vapaaehtoiset juomapelisäännöt, voit myös

lukea jutun pelaamatta juomapeliä)
Hakeudu lähimmälle pysäköintialueelle. Artikkelin lopussa on ruutuja, joihin
merkitään vahinko (tässä tapauksessa vahinko on sanity lossia). Otsikosta johtuen ota d6 ruutua sanity lossia. Aina kun kappaleen lopussa kuulet
päänsisäisen verisuonen katkeavan, niin rastita d4 ruutua sanity lossia. Kun
olet saanut rastin kaikkiin ruutuihin, pelaaja hahmosi kuolee, siispä ota
pitkä huikka ja aloita peli alusta. Pelaaminen alkaa siis artikkelin alusta kun
olet lukenut ohjeen. Hämmennystä 2d4 damagea siis.
Voit parantua juomalla potionia. Tämän rituaalinomaisen taikajuoman
parantava vaikutus on heikkenevä ja kappaleen aikana voit parantua 1-2 sanitya (1 sanity = 1 kulaus, 2 sanitya = 3 kulausta). taikajuomaa pitää nauttia
kappaleen aikana eli ennen kappaleen lopussa resolvaavaa vahinkoa. Lisäksi
pelaajan on sallittua pitää tauko pelin aikana siten, että pelaaja ottaa välittömästi tauon jälkeen n kulausta (n = niin paljon/vähän kuin vain omatunto
sallii)
Juttua kirjoittaessani istuin Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa aidosti monitieteisessä seurassa, joten pelin nimi on
linjapaperi ja pakolliset sanat sisältäväksi sanalistaksi valitsin käsiini saamani edustajisto-bingo (liitteenä). Artikkelin tasokkuuden minimoimiseksi
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kokoustilassa on paljon häiriötekijöitä (ja häiriö ääniä). Paikoin äänenvoimakkuus aiheuttaa 4d sanity lossia ylimääräistä.
Yli 1600 tuntia vuodessa käytän pelaamiseen ja tästä johtuen juttujeni laatu on ollut tähän asti äärimmäisen pelipainotteinen. Läpileikkaavan
pohdiskeluprosessin jälkeen (ja näin Wapun ja Sperminaalin kunniaksi)
olen tullut johtopäätökseen, että nyt jos koska tilanteeseen on saatava
muutosta. Vastuuntuntoisena toimittajana minun on kuitenkin varoitettava
lukijoita.
Elimistöni korkeasta kofeiinipitoisuudesta, vahvasta lääkityksestä ja ankarasta väsymyksestä johtuen en ole varma, onko tämä artikkeli eettisesti
tuotettu, joskin toivon syvästi sen olevan sukupuoli-sensitiivinen. Onneksi olkoon! Löysit kertakäyttöisen Randommixtuuran (jos haluat käyttää
randommixtuuraan, juo 1 (tai omantunnonmukaan useampi) hörppy ja heitä
(4dF) eli 4 kappaletta d6 , (1-2 = 1 sanity loss, 3-4= ei mitään, 5-6 = paranet yhdellä))(suositeltavaa käyttää fudgenoppia tässä, koska nopeampi
laskea).
Olen kuitenkin kohdentanut henkilökohtaiset resurssini siten, että Jutun
tarkoitus on se, että jatkossa kynnys kirjoittaa parempia (tai miksei vaikka
huonompia) artikkeleita terminaaliin ei olisi järin suuri. Toivottavasti jutun
kannustavuus ei jää huomaamatta. Siispä löydät miekan (Miekalla et voi
tehdä mitään, koska kynä on miekkaa vahvempi).
Tämäkin kappale on jälleen täysin turha ja kirjoitettu, siten että siihen
saadaan kiintio1) sanoja. Tällaisesta jaarittelusta ja paskanjauhannasta
tuskin joutuu hallinta-oikeuteen. Oletteko muuten lukijat huomanneet,
että mitä paremmin olette humalassa sitä vaikeampia sanoja kustannusneutraali artikkeli saattaa sisältää.
(Tässä oli aiemmin kappale, joskin se on poistettu muutetussa pohjaesityksessä. epäkappale aiheuttaa 2d3 sanity lossia. Koska tämä ei ole kappale et
voi tämän aikana parantua taikajuoman avulla.)
Lehtiartikkelin kirjoittaminen ei aina suju niin kuin on suunnitellut (tässä
tapauksessa en edes suunnitellut). Näinpä ollen tähänkin kappaleeseen
lipsahti työelämä-relevanssi ja opintolaina-vähennys (ja vieläpä väärin kirjoitettuna, koska sanalistassani ne eivät mahtuneet yhdelle riville)(toisinsanoin jos näet tässä artikkelissa ylimääräisiä viivoja tai muita virheitä, ne
saattavat olla tarkoituksen mukaisia(sanalista))
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Tervetuloa viimeiseen kappaleeseen. Siteeratakseni sanalistaani ”Esitän,
että vastuuvapautta ei myönnetä”. Olen miettinyt onko club16 hyvä paikka
kotikansain-välistymiseen. Opiskelijalla pitäisi olla mahdollisuus maksuttomaan koulutukseen. Tämä on kuitenkin mahdotonta nykyisillä alkoholin
hinnoilla. Tulin toisiin ajatuksiin ja totesin että on liian aikaista lopettaa
tähän joten.
Nyt kun olet saapunut oikeasti viimeiseen kappaleeseen, niin olen pahoillani siitä, että artikkeli jonka ei ollut tarkoitus olla peliaiheinen onkin peli.
Lisäksi tribuutinomaisesti suosittelen TEK-nistä alkoholia. Jos selviät
voittajana/hengissä artikkelin loppuun, huuda ”HUUHAATA!”. Itse en ota
kantaa siihen, onko tämä kannanotto oikeutettu vai ei. (artikkeli loppuu kuitenkin vasta tekijän nimen jälkeen)
1 huomiotavaa on, että kiintio on tarkoituksen mukainen kirjoitusvirhe
(2d3 sanity lossia).
*Matti ”kamistar” Koskela ei vastaa artikkelin aiheuttamasta sanity lossista eikä juomapelin aiheuttamasta mahdollisesta humalatilasta (tai sen
puutteesta).
(se kuuluisa ruudukko sanity lossia varten)

(ne ylimääräiset vararuudukot uusia hahmoja varten)
PS. Toivotan hyvää wappua ja ennen kaikkea teekkarifuksit ei kannata
herättää Laanaojassa mahdollisesti uinuvaa cthulhua. Vältelkää kirottuja
amuletteja (esim pullon korkkeja ne pitää polkea) ja epäeuklidisia huoneistoja (esim sokkeloisia ravintoloita).
PPS. Pelin vaikeustasoa voi helpottaa piirtämällä ruudukkoon 5 ruutua lisää.

TM: mainio teksti, pistin vielä comic
sanssina että sanity loss on taattua.
:D
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WAPUN AIKATAULU
Tiistai 24.4.

14:00 -> BBQ-bileet @Teekkaritalo
15:00 -> Amazing face, lähtö Teekkaritalon pihasta
Illalla myös jäynäkisojen tulosten julkistaminen sekä muuta pientä ohjelmaa

Keskiviikko 25.4.

11:30 – 17:30 Kirkkovenesoudut @Tuiran uimaranta
22:00 – 04:00 Jälkisoudut @Apollo, esiintymässä L.A.O.S

Torstai 26.4. 				

Wesibussi 16-24

17:00-21:00 Saunamaraton, lähtö Arkkaritalolta
21:00 -> Jälkilöylyt @Walhalla
22:00 – 04:00 Ööpisgaala @Dione

Perjantai 27.4.				 Wesibussi 			
12:59 – 19:00 Päiväkännit @Hevimesta
Päiväkännikuljetus 13-15!
		
		
Normaalisti 15-24
19:00 Post-Apocalyptic Safehouse - teemasitsit @Teekkaritalo

Lauantai 28.4.				Wesibussi 16-24
21:00 – 04:00 Reivit @Kuusisaari

Sunnuntai 29.4. Waatonaatto

Wesibussi 16-24

Maanantai 30.4. Waatto 		

Wesibussi 16-24

12:00 Tempaukset @Torinranta
14:00 OTYn fuksikisat @Torinranta
22:00 – 04:00 Waatonaaton bileet @Apollo
23:00 PJ-kisat @Apollo

11:50 TeekkariWapun julistus @Rauhala
12:00 Wappukulkue, lähtö Rauhalasta
14:00 Fuksikaste @Åstromin puisto
22:00 – 04:00 Waaton bileet @Tivoli
00:30 Basic Element @Tivoli			

Tiistai 1.5.

Wappu

03:33:33 Ashematunnelin örinät @Asematunneli
05:00 Teekkarilakitus @Rauhala
09:00 Shamppanjamatinea @Linnansaari
10:00 -14:00 Sillis @Teekkaritalo
18:00 Fuksilakkien polttohautaus @Teekkaritalo
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kuvat:netistä
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Lyhyet ohjeet Wapun viettoon tiedotusministeriltä:
-Muistakaa nauttia erilaisista virvokkeista
-Tutustukaa uusiin ihmisiin
-Kannattaa pitää mukana vettä, pienet eväät
ja lämmintä vaihtovaatetta yms.
-Pitäkää hauskaa muiden kanssa,

Wappu on vain kerran vuodessa!
Solmuohjeet
1. Tartu oikealla kädelläsi
lakin lippaan. Aseta vasen
kätesi narun taakse. (kuva 1)
2. Muljauta peukalosi lakin
napanuoran tälle puolelle
siten, että sinulla ei ole
suoraa näköyhteyttä nuoraan
peukalosi kohdalla.
3. Pyöräytä kättäsi kuvien 2
ja 3 mukaisesti.
4. Kun olet päässyt kuvan
3 mukaiseen tilanteeseen,
pujota lakin tupsu syntyneen
silmukan läpi.
5. Poista vasen kätesi
silmukasta ja kiristä narusta.
6. Voit vielä nysvätä solmua
parempaan kohtaan
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