Terminaali

1/2013

Päätoimittajan palsta
Heipä hei rakkaat kiltaihmiset.
Vuodet vierii ja hallitukset kaatuvat, mutta Terminaalin vankkumaton taso toivottavasti pysyy. Tänä vuonna luvassa on muunmuassa
juomalautapelejä, uskomattoman kriittistä tutkivaa journalismia ja
vähemmän yllätten alkoholinhuuruisia tarinoita.
Tästä numerosta kannattaa imeä itseensä tärkeimmät faktat uudesta hallituksesta. Osaa sitten haukkua oikeat ihmiset kun pk on loppu
tai sähköposteja ei kuulu.
Jos terminaali ihastuttaa, saa positiivista palautetta laittaa osoitteeseen FI69 0717 0571 7155 17. Jos Terminaali vihastuttaa, voi mennä
nurkkaan itkemään maailmana pahuutta ja kirjoittaa seuraavaan numeroon parempaa materiaalia. Sikäli kun juttu on tiedotusministeri@
otit.fi osoitteessa huhtikuun alkuun mennessä ja täyttää korkeahkot
tasovaatimukset, se saattaa jopa päästä lehteen. Ja FUKSIT HOXPOX siitä saa fuksipisteen.
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Terminaali - Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti, pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988.
4-6 numeroa vuodessa
26. vuosikerta numero 1/2013 28 sivua
Painosmäärä: 40 kpl
Painopaikka: Juvenes print
Päätoimittaja: Antti Möttönen Kannen kuva: Antti Möttönen
Toimittajat: Matti Koskela, Toni Kunnari, Eero Huhtelin, Uula Ranta, Miika Löytynoja, Lilli
Hiltunen, Aapo Lehtosaari, Meeri Sarajärvi
Osoite: Oulun Tietoteekkarit ry/Terminaali PL4500, 90014 Oulun yliopisto
Kotisivut: http://www.otit.fi/site/index.php/kilta/terminaali
Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n virallista
kantaa. Itse asiassa ne eivät luultavasti täsmää kenenkään mielipiteeseen. Luultavasti näin
huonotasoinen journalismi on vain mielikuvituksesi tuotetta.

Matilla on asiaa

Hallitusesittely

Heipä hei ihmiset! Vuoden alku on ainakin itselle ollut melko kiireinen ja
välillä toivon että päivä olisi kolmekymmentuntinen, mutta alkanut vuosi on
ollut myös monipuolinen ja on ollut paljon uusia ensimmäisiäkin. Ensimmäinen publiikki, ensimmäistä kertaa paljussa, ensimmäistä kertaa Ykän lavalla, ensimmäistä kertaa juoksin poliisien kanssa kilpaa ja niin edelleen.
Valitettava tosiasia on, ettei tässä hommassa pääse tuntipalkoille, mutta eihän
tätä sen takia tehdä. Kuten eräänkin lehden (tämän) haastatteluun sanoin, että lähdin ehdolle lähinnä kokemuksen vuoksi. Ja upeitten ihmisten, pääsee
tutustumaan ei vain oman killan, vaan
muittenkin (eritoten Teekkari-)kiltojen
aktiiveihin. Varmasti aivan mahtava
loppuvuosi tulossa.
Sitten pieni katsaus siihen, mitä
kaikkea loppuvuoteen mahtuu:
maaliskuussa tulevat reivit, jotka
järjestetään ensimmäisen kerran
(jei taas yksi ensimmäinen!), perinteiset Humanöörisitsit, syksyllä
onkin kiltamme 25v-vuosijuhla,
KHK- ja City Tour ja PikkuWappu ihan noin niinku mainitakseni. Ja juuri nyt tätä kirjoittaessani lähdenkin kiltamme
omaan kyykkäturnaukseen.
(Muutama tunti kuluu...) Ja
voittahan sieltä tuli! BSoD on
OTiT:n kyykkämestari 2013!
Siihempä onkin hyvä lopettaa tämä kirjoitus. Lisempää
seuraavassa numerossa.
From Apinatalo with love,
Matti

Vuosi vaihtuu ja samalla hallitus. Lillin tutkiva journalismi
otti selvää ketä voi tänä vuonna syyttää ja mistä. Haastattelut
suoritettiin luonnollisesti ircin välityksellä
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21:32:02 <Lazu> Nimi?
21:33:37 <kaWaii> Matti Pulkkinen
21:34:11 <Lazu> Kunta josta peräisin / syntymävuosi /
monesko vuosi OTiT:ssa / pituus / kengännumero?
21:34:41 <kaWaii> Kuhmo / 1989 / 3. vuosi / 181cm / 43
21:35:17 <Lazu> Miksi lähdit puheenjohtajaksi?
21:37:04 <kaWaii> Varmaan kaikista eniten kokemuksen
takia. Tässä pääsee kuitenki kokemaan kaikkea siistiä ja
tutustumaan mahtaviin ihmisiin.
21:38:16 <Lazu> Miltä tuntuu olla killan puheenjohtajana?
21:39:52 <kaWaii> Todella hienolta, itse olen ainakin ylpeä
nimikkeestä. Joskin onhan tässä sitten paljon hommaa ja
vastuuta. :D
21:41:54 <Lazu> Mitä kiltapolollemme tapahtuu kynsissäsi?
21:43:34 <kaWaii> Ei mitään hyvin järkyttävää :D Koitan
saada vaan pidettyä killan kasassa ja toiminassa
21:44:18 <Lazu> Mikä on paras käyttis älypuhelimelle?
21:45:46 <kaWaii> iOS en oo testannu juurikaan mutta WP
tuntuu ehkä parhaimmalta, joskin se on melko rajoitettu.
Appeja WP:lle vaan harmillisen vähän
21:46:35 <kaWaii> Tietenki itsellänihän on WP tällä hetkellä
:D
21:53:23 <Lazu> Terveisiä?
21:54:15 <kaWaii> Terkkuja kaikille kivoille ihmisille ja
muillekki.
21:54:17 <kaWaii> :D
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20:02:57 <Lazu> Nimi?
20:03:23 <kala-> Aku Visuri
20:03:31 <Lazu> Kunta josta peräisin / syntymävuosi / monesko
vuosi OTiT:ssa / pituus / kengännumero?
20:04:28 <kala-> Oulu / 1983 / 2 / 186cm / 45
20:04:42 <Lazu> Miksi lähdit rahastonhoitajaksi?
20:05:34 <kala-> Kiltatoiminta kiinnosti ja halusin olla siinä mukana.
Rahastonhoitajan homma vaikutti sellaselta missä on mahdollisuus
osallistua kaikkiin eri toiminnan osapuoliin.
20:06:30 <Lazu> Miltä tuntuu olla killan rahastonhoitaja?
20:07:34 <kala-> Lepposalta. Hommia voi tehä oman tahdin mukaan
(kuhan pistää laskut ajallaan).
20:08:26 <kala-> No tässä vaiheessa aika vaikee sanoa kovin kattavasti mutta mukavaa on ollu, hommia ei oo liikaa ja muidenki hommiin
voi sekaantua oman mielensä mukaan. Saa tehä monipuolisesti
asioita.
20:08:39 <kala-> Ja saa hyvää kuvaa siitä miten kilta pyörii.
20:09:07 <Lazu> Miten aiot vaikuttaa killan rahatilanteeseen kuluvana vuotena?
20:10:28 <kala-> no vujujen takia tuskin kilta pääsee plussalle asti
mutta pitää yrittää katella paikkoja säästää rahaa ja paikkoja missä
voi sijottamalla saada sitä takasiki
20:10:49 <kala-> miikalla esim hyviä bileideoita mistä voi poikia
hyvin rahaa ja haalarinmerkki yms myyntiä on tarkotus kans kehittää
20:11:25 <Lazu> Mikä on paras käyttis älypuhelimelle?
20:12:28 <kala-> plääh liian vaikee
20:12:35 <kala-> vastaan että jompikumpi
20:15:22 <Lazu> Terveisiä?
20:16:17 <kala-> terkkuja äitille ja siskolle ja tasa-arvotytölle
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22:11:53 <Lazu> Nimi?
22:15:16 <thisis> Salla
22:15:49 <Lazu> Kunta josta peräisin / syntymävuosi / monesko vuosi
OTiT:ssa / pituus / kengännumero?
22:18:44 <thisis> Jääli / 1993 / ensimmäinen / 173cm / 38,5
22:19:15 <Lazu> Miksi lähdit sihteeriksi?
22:30:09 <thisis> Noo, koko syksy sanottiin sihteeriksi ja siihen ajatukseen
jo ehti tottua kait
22:30:56 <Lazu> Miltä tuntuu olla sihteerinä?
22:35:43 <thisis> ihan kivalta, ei oo liikaa hommaa itellä
19:58:35 <Lazu> Miten näet selviytymismahdollisuutesi noin miesvaltaisessa hallituksessa?
20:01:36 <thisis> enköhän selviä :D on siihen miesvaltaisuuteen jo tottunu
20:01:54 <Lazu> Mikä on paras käyttis älypuhelimelle?
20:02:32 <thisis> emt
20:04:47 <Lazu> Terveisiä?
20:05:19 <thisis> wappu tulee

19:41:06 <Lazu> Nimi?
19:43:36 <Kesetius> Miika K.
19:43:51 <Lazu> Kunta josta peräisin / syntymävuosi / monesko vuosi OTiT:ssa / pituus / kengännumero?
19:45:13 <Kesetius> tässä haetaan ilmeisesti Turkua? / nolla / sitä
pitänee kysyä vuotajalta itseltään / hobitti / en käytä kenkiä
19:45:37 <Lazu> Miksi lähdit opetusministeriksi?
19:48:12 <Kesetius> Muutaman oluen myötävaikutus yhdistettynä
palavaan kiinnostukseeni koulutuspolitiikkaa kohtaan sai minut tarttumaan tehtävään.
19:48:50 <Lazu> Miltä tuntuu olla killan opetusministeri?
19:52:00 <Kesetius> Olen kykenemätön pukemaan sanoiksi tehtävän
sisälläni aikaansaamaa tuntemuksien sekamelskaa.
19:52:42 <Lazu> Miten kehittyy opetus tänä vuonna?
19:54:23 <Kesetius> Niin, valitettavasti asiat tuppaavat kehittymään
aina johonkin suuntaan. Ennen oli kunnollista.
19:54:54 <Lazu> Mikä on paras käyttis älypuhelimelle?
19:56:10 <Kesetius> Sitä odotellessa.
19:58:48 <Lazu> Terveisiä?
20:00:29 <Kesetius> Tottahan toki.
20:47:48 <Lazu> Nimi?
20:48:25 <Spike_B> Oula Pekka Juhani Kuuva
20:48:39 <Lazu> Kunta josta peräisin / syntymävuosi / monesko vuosi
OTiT:ssa / pituus / kengännumero?
20:49:41 <Spike_B> Kajaani / 1991 / 2. / 171cm / 42 tahi 43 mallista riippuen
20:50:00 <Lazu> Miksi lähdit sisäministeriksi?
20:51:45 <Spike_B> Koska hallitushommat kiinnosti ja kiltiksellä tulee
hengailtua kuitenkin, niin ajattelin että siinä hengailun ohessa voisin pitää
samalla kiltistä pystyssä
20:52:36 <Lazu> Miltä tuntuu olla killan sisäministeri?
20:53:59 <Spike_B> Ihan mukavalta. Huonommillakin tekosyillä olen
opiskelemista vältellyt.
20:54:56 <Lazu> Mitä tapahtuu kiltahuoneen naposteltavavalikoimalle
tänä vuonna ja tuleeko muuta uutta?
21:02:40 <Spike_B> Valikoima alkaa olla jo tämän kokoisessa toiminnassa
sopivan laaja, tietysti hiukan on vielä varaa paisuttaa. Tarkoitus on tehdä
lähitulevaisuudessa kysely kiltiksen viihtyvyydestä, jonka
yhteydessä voi mussuttaa mussutettavien tarjonnasta. Tarkoitus kuitenkin
on että kiltiksellä on tarjolla sellaista evästä mitä siellä kävijät haluavat mutustaa.
21:03:35 <Lazu> Mikä on paras käyttis älypuhelimelle?
21:05:22 <Spike_B> Ei ole kokemuksia juuri muista kuin Androidista että
sanotaan nyt se. Sailfish ja Ubuntu ovat myös herättäneet kiinnostusta.
21:08:58 <Lazu> Terveisiä?
21:12:23 <Spike_B> Terveisiä tiedotusministerillemme Antille ja hänen
rikkinäiselle puhelimelleen <3
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18:48:47 <Lazu> Nimi?
18:48:59 <dob> Tomi Kyöstilä
18:49:04 <Lazu> Kunta josta peräisin / syntymävuosi / monesko vuosi
OTiT:ssa / pituus / kengännumero?
18:50:21 <dob> Kempele / 1988 / 5. / oisko ~172 cm / oisko ~43
18:50:40 <Lazu> Miksi lähdit kulttuuriministeriksi?
18:51:57 <dob> Hallituksessa oli viime vuonna niin hienoa, että piti jatkaa.
18:52:07 <Lazu> Miltä tuntuu olla killan kulttuuriministeri?
18:53:52 <dob> Onhan se upeaa toimia killan parhaalla hallituspaikalla.
18:55:00 <Lazu> Millä mallilla on KMP:n ja vuosijuhlien suunnittelu?
19:03:00 <dob> KMP:n toteuttaminen etenee tiiviissä yhteistyössä kulttuurisihteerin ja SIKin excursiomestarin kanssa. Vuosijuhliin kulttuuriministerillä ei ole erityisempää osuutta vaan suunnittelusta
vastaa vuosijuhlatoimikunta. Sen sijaan tällä hetkellä toimenkuvaan
kuuluu iskuryhmän kokoaminen TiTeenien Taistoihin.
19:04:22 <Lazu> Mikä on paras käyttis älypuhelimelle?
19:06:05 <dob> Android on paras :D ja linux
19:11:40 <Lazu> Terveisiä?
19:14:56 <dob> Terveisiä Juvenes Printille!
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20:53:15 <Lazu> Nimi?
21:14:07 <RichieRock> Riku Kallio
21:15:55 <Lazu> Kunta josta peräisin / syntymävuosi / monesko vuosi
OTiT:ssa / pituus / kengännumero?
21:17:47 <RichieRock> Jyväskylä / 1990 / kolmas vuosi OTiT:lla / ~173
cm / 42
21:17:52 <Lazu> Miksi lähdit ulkoministeriksi?
21:18:56 <RichieRock> koska houkuttelijat olivat sinnikkäitä ja halusin
lähteä tekemään jotain kiltamme hyväksi
21:19:04 <Lazu> Miltä tuntuu olla killan ulkoministeri?
21:19:32 <RichieRock> kiireiseltä ja tärkeältä tietysti :D
21:19:45 <Lazu> Onko tulevien fuksien haalaritilaus jo suunnitteilla ja
tuleeko paljon uusia sponsoreita?
21:21:29 <RichieRock> on se suunnitteilla. täytyy kuitenkin muistaa,
että nykyisetkään fuksit eivät ole vielä saaneet haalareita, joten ei vielä
tarvitse hoppuilla. ollaan suunniteltu uusia tapoja saada
paremmin sponsseja ensi syksylle, joten toivottavasti saadaan paljon
sponsseja
21:22:20 <Lazu> Mikä on paras käyttis älypuhelimelle?
21:28:22 <RichieRock> Windows Phone 7 tai 8
21:33:13 <Lazu> Terveisiä?
21:34:43 <RichieRock> terveiset kaikille, joilla on krapula :)
(itsellänihän ei koskaan ole krapulaa)

ei

20:23:32 <Lazu> Nimi?
20:23:42 <miqqe-> Miika Petteri Löytynoja
20:23:52 <Lazu> Kunta josta peräisin / syntymävuosi / monesko vuosi OTiT:ssa / pituus / kengännumero?
20:24:34 <miqqe-> Kaijjjaani / 1990 / 2. / 169.5 /42-43
20:24:48 <Lazu> Miksi lähdit sosiaali- ja terveysministeriksi?
20:27:16 <miqqe-> Olin viime vuonna killan superfuks eli tuli
käytyä paljon kaikissa tapahtumissa ja bileissä, toki olin useasti
myös tiskin takana
20:27:37 <miqqe-> joten kokemusta jonkin verran esim sitsien
järkkäämisestä.
20:28:04 <miqqe-> Lisäskibileiden järkkäys on hauskaa! :D
20:28:22 <Lazu> Miltä tuntuu olla killan sosiaali- ja terveysministeri?
20:29:49 <miqqe-> hyvältä. Minusta on mukavaa järjestää tapahtumia, oli ne sitten sitsit taikka vaikka reivit !!
20:30:12 <Lazu> Millaisia muutoksia tulee bileisiin?
20:31:13 <miqqe-> no sitsi puolella olisi tarkoitus kehittää jatkojen juomapuolta ainakin
20:31:21 <miqqe-> ja yökerho bileistä
20:31:59 <miqqe-> nii pikku-wappu menee jarruteemalla, ja
tänä vuon otit järjestää myös kevät kaudella bileet
20:32:23 <miqqe-> ja syvennetään yhteistyötä dionen kanssa
20:33:15 <miqqe-> muuten mennä samoilla linjoilla ku aiemmin
20:33:69 <Lazu> eli enemmän dionessa juttuja?
20:33:25 <miqqe-> joo kahet bileet vuodessa
20:33:31 <miqqe-> yhet keväällä ja yhet syksyllä
20:33:48 <miqqe-> tänä vuonna pikku-wappu ja reivit
20:34:04 <miqqe-> tai siis aina on toi pikku-wappu ja sit joku
muu toinen teematapahtuma
20:34:50 <Lazu> Mikä on paras käyttis älypuhelimelle?
20:36:12 <miqqe-> wp8, android on jo niin nähty ja iOS:ia nyt
kannata ees miettiä
20:38:29 <Lazu> Terveisiä?
20:38:59 <miqqe-> Pidetään mieletön maailmanlopun jälkeine
vuosi!
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14:45:09 <Lazu> Nimi?
14:45:18 <Moetto> Antti Möttönen
14:45:21 <Lazu> Kunta josta peräisin / syntymävuosi / monesko vuosi
OTiT:ssa / pituus / kengännumero?
14:45:56 <Moetto> Ristijärvi / 1991 / 2. / 183cm / yleensä 43
14:46:01 <Lazu> Miksi lähdit tiedotusministeriksi?
14:47:16 <Moetto> Koska olen uskomattoman pätevä, eikä kilta tulisi
toimeen ilman minua. Osasyynä saattoi olla myös tekosyy lorvia lisää
kiltahuoneella muka hallitushommissa. Myöskin halvat roleksit
kiinnostivat
14:47:34 <Lazu> Miltä tuntuu olla killan tiedotusministeri?
14:48:09 <Moetto> Rakastan spämmin tuoksua aamuisin ja sitäpaitsi
on kivaa tietää kaikki mitä yliopistolla tapahtuu
14:48:25 <Lazu> Oletko aina helposti tavoitettavissa, kulkeeko viestit
nopeasti eteenpäin ja joko kaduttaa Terminaalin niskoillesi ottaminen?
14:49:34 <Moetto> Valitettavasti nukun välillä, tosin kännykässä
yleensä äänet päällä, viestit kulkee yleensä ajoissa ja Terminaalin
myöhästyminen ja taso on aina toimittajien vika, eli ei tunnu missään
14:49:54 <Lazu> Mikä on paras käyttis älypuhelimelle?
14:50:18 <Moetto> s60
14:52:40 <Lazu> Terveisiä?
14:53:34 <Moetto> Terkkuja hallitukselle ja toimittajille ja muille
toimareille
14:53:40 <Moetto> Ootte ihania

20:25:02 <Lazu> Nimi?
20:25:42 <Tino> Toni Valtanen
20:26:29 <Lazu> Kunta josta peräisin / syntymävuosi / monesko vuosi
OTiT:ssa / pituus / kengännumero?
20:27:41 <Tino> Kajaani / 1990 / 2. / 185 / 46
20:27:50 <Lazu> Miksi lähdit työvoimaministeriksi?
20:31:52 <Tino> Haluan olla auttamassa fukseja pääsemään heidän akateemisen uran alkuun ja olla aktiivisesti mukana luomassa heille unohtumatonta fuksivuotta.
20:32:07 <Lazu> Miltä tuntuu olla killan työvoimaministeri?
20:33:05 <Tino> Hyvältähän se tuntuu.
20:34:00 <Lazu> Miten aiot auttaa fukseja kukoistamaan?
20:37:47 <Tino> Tarjoan heille varsinkin aluksi tarpeeksi informaatiota,
että he pääsevät asioista perille. Lisäksi pyrin aktivoimaan heitä toimintaan
mukaan, sillä parhaat hetket koetaan yhdessä.
20:38:48 <Lazu> Mikä on paras käyttis älypuhelimelle?
20:40:21 <Tino> Kuhan ei ole mac.
20:44:24 <Lazu> sitten viimeinen kysymys
20:44:26 <Lazu> Terveisiä?
20:47:25 <Tino> hmm vaikein kysymys ;D
20:49:42 <Tino> Hauska oli kivaa!
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66:66:66 -!- Irssi: Starting query in oulu with Lazu
71:55:71 <Lazu> Kysyin myös hallituslaisilta alla olevan kahden rivin tietotekniikan matematiikkamaisen kysymyksen ihan uteliaisuuden vuoksi.
71:55:11 <Lazu> A = "Kaikki ruusut ovat kukkia", B = " Jotkut kukat kuihtuvat nopeasti", C =
"Jotkut ruusut kuihtuvat nopeasti."
80:11:08 <Lazu> Jos A ja B ovat tosia, myös C on tosi?
66:69:99 <Lazu> Jopa puolet hallituslaisistamme onnistui vastaamaan aivan oikein.
34:23:12 <Lazu> Kommentteja kysymyksestä:
77:77:77 <Lazu> "Tietotekniikan matematiikka, kohtaamme jälleen."
00:96:00 <Lazu> "Suosittelen kysymään Syntaksis ry:ltä #Syntaksis@IRCnet"
60:00:09 <Lazu> "Kaikki jotka on käyny titeman pitäs huomaa toi"
51:15:71 <Lazu> "ote opintosuoritusotteesta: Opintojakso: 031023P, Nimi: Tietotekniikan
matematiikka, op: 5, Arvostelu: 5, Suorpvm: ##.##.####, läpiläpiläpi"
84:44:48 <Lazu>
96:96:96 <Lazu> ascii-taiteesta kiitos kuuluu verkkosivulle http://picascii.com/
31:11:11 <Lazu> haastattelun vastauksista kiitos kuuluu OTiT:n hallitukselle 2013
32:22:22 -!- Lazu [rlempi@otitsun.oulu.fi] has quit [P.S. Irssi on parsa]
Lazu

Ircissä kuultua ja muualla kuultua
11:53:32 <@Sniper1> ja tykkään vähän vanhemmista miehistä
17:28 < Memmu> tosin nyt oon tottunut, että nää mun kaverit saa tulla
poskille
21:54 <@jarrutus> toisilla meistä se on hyvin, hyvin pieni ;)
22:32 <@partane> eka kertaa oo ikinä paras
“Toni ei tykkää syödä piparia” - lainaus luotettavalta lähteeltä Työvoimaministerin sisäpiiristä
“Ollilla on iso kieli. Sillähän yltää vaikka minne.” -Tino
“Mun ei pitänyt tulla mutta tulin silti” - nimetön biokemisti caiossa
“Ville panee Nemon muijaa, samalla kun makaa Nemon päällä ja sen
takia meidän pitää käyttää 12-järjestelmää” - toimarisaunassa kuultua
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Kyykkä

-tuo jumalten laji

Kyykkä on laji, joka on saanut oululaiset opiskelijat hullaantumaan. Jo kymmenen vuotta
yhdistyksen suojissa ovat opiskelijat ja valmistuneet pelanneet kyykkää ja teroittaneet
heittonsa siihen pisteeseen että oululainen
kyykkäkulttuuri ja –taito on jo ympäri Suomea
tunnettu.

Myös mallipojat pelaa kyykkää!

Mikä siis on kyykkä?
Kyykkä on vanha, Karjalasta kotoisin oleva
peli, jota luonnehditaan samanlaiseksi kuin
mölkky, mutta ei kuitenkaan. Ennen vanhaan kyykkää käytettiin ratkaisemaan kylien
välinen paremmuus. Siinä
käytössä kyykkä on vieläkin,
kun katselee kylien taistoa
mm. Akateemisen Kyykän
MM-kisoissa vuosittain Tampereella. Kyykän harrastaminen on halpaa huvia ja sen
parissa saakin hyvin ulkoilla.
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Missä kyykkää voi harrastaa?
Kyykkään voi tulla tutustumaan sunnuntaisin
klo 14.00 kun Oulun Akateeminen Mölökkyja Kyykkäseura pitää sunnuntaikyykän, jonne
vanhat patut voivat tulla harjoittelemaan ja
ensikokelaat tulla kokeilemaan lajia. FUKSIT:
siitä saa fuksipisteitä! Sunnuntaikyykässä saa
ohjeita ja apua mielin määrin!
Ei tarvitse olla jäsen kokeillakseen kyykkää,
mutta jos innostusta löytyy ja haluaa lähteä
OAMK ry:n A- tai B-sarjaan pelaamaan ensi
kaudella kyykkää niin täytyy ensin liittyä
jäseneksi!
Kyykkä on mukava laji joka on loistava tekosyy
skipata typeriin tentteihin lukeminen ja viettää
aikaa ulkona. Se on myös loistava keino mittailla voimia toisten kanssa (”Heitä perille!”),
tai sitten vedellä muiden kanssa yhdessä ranteita auki kun ei se täydellinen heitto tullutkaan
kun sille olisi ollut tarvetta.
Meeri

Uulan pulkka
Laskiainen oli ja meni. Siihen enemmän tai
vähemmän liittyen, lähdetään pienelle etymologiselle ja historialliselle makumatkalle
maistelemaan humanismin antia. Tutkittavana
on sana tai käsite; pulkka. Jo varhaiset teekkarit
lauloivat Uulasta, jonka tehtävänä oli toimittaa
pulkassaan Koskenkorvaa juhlaväelle.
Suurin osa suomenkielisistä (toimittajan tuottamassa empiirisessä tutkimuksessa kaikki yksi
haastatelluista, itsensä mukaan lukien) mieltää
pulkan muoviseksi, suorakulmion muotoiseksi
välineeksi johan mahtuu ihminen tai kaksi istumaan, ja joka liukuu kohtalaisen hyvin lumella.
Lähinnä pulkka-sanaa käytetään mäenlaskuun
käytetystä välineestä. Puolustusvoimain palveluksessa talviaikaan olleet suomalaiset miehet
tuntevat hyvin myös pulkan sukulaisen, todennäköisesti edeltäjän, ahkion, joka yleisen mielipiteen mukaan on lumella, tai tahdon riittäessä vaikka asfaltilla vedettävä, yllättävänkin
hyödyllinen materiaalinkuljetusväline.
Mutta jos ahkio on tarkoitettu kulkemaan
vaakatasossa, niin miksi sitä käytettiin laskiaisena pulkanomaisesti alamäkiajoon? Voisiko
olla niin että tutkimamme ihmisjoukko on
käsittänyt asian täysin väärin. Kokeillaan jotakin riippumattomampaa tiedonlähdettä.

Wikipedia, avoin tietosanakirja, antaa seuraavat määritelmät (vapaasti lyhennettynä).
“Pulkka on ahkiota muistuttava nykyään muovista valmistettu vedettävä tai mäenlaskuun
käytettävä kulkuväline […]”
“Ahkio on veneen muotoinen lumessa vedettävä pulkka.”
Mietitäänpä vielä hetki, mitä tuossa siis oikein
lukee. Pulkka muistuttaa ahkiota, ja ahkio on
eräänlainen pulkka. Toisaalta ahkio perii vain
vedettävyysominaisuuden pulkalta, eikä mahdollista mäenlaskuosaa. Konekilta siis tekee
suurta syntiä pistäessään pahaa aavistamattomat mäenlaskun ystävät laskemaan Reikunmäkeä ahkioilla. Eihän ne pulkkiakaan ole,
sillä pulkat on tehty muovista.
Mutta miten kävi Uulan pulkan? Avantoon
men’ Uulan pulkka, Uulan pulkka, loilloloo.
Niin siksi ei saada Koskenkorvaa, Koskenkorvaa loilloloo. (LK234)
Jos vaikka seuraavalla kerralla annettaisiin suosiolla Uulalle ahkio.
Uula

Miikan viinipalsta

Lämpimänä:
Lasiin kaadettuna huomaan heti, että Gatáo
kuplii huomattavasti enemmän kuin spugen
märkä päiväuni El Tiempo. El Tiempossa alkoholi maistuu hieman läpi ja viinissä ei tunnu
olevan juuri yhtään happoja, lisäksi viini maistuu hieman tunkkaiselle. Gatáo maistuu reilusti
raikkaammalle sekä siinä on mukavasti happoja, ei liikaa muttei liian vähääkään. Tässä vaiheessa toten, että v*tut. Juon lasit ykkösellä alas
ja odottelen, että viinit viilenevät jääkaapissa,
jotta pääsemme arvostelemaan niitä kylmänä.

Möttösen Antista tuli sitten kiltamme uusi
tiedotusministeri ja täten myös rakkaan kiltalehtemme päätoimittaja, joten joudun nyt
lunastamaan lupaukseni jonka hänelle annoin.
Lupauduin siis tekemään terminaaliin viinimaisteluita, olinhan myös viime vuonna toinen
kiltamme matriisi- ja viinivastaavista. Saa nähdä juonko enää ikinä viiniä tämän arvostelusarjan jälkeen..

Ylläripylläri jutun kirjoittaminen ja viinien
maistelu jäi taas aika viime tippaan, deadline
ens viikolla. Päätin aloittaa viiniarvosteluni
valkoviineistä, koska a) oli yksi valkkaripullo
jäänyt jääkaappiin lojumaan ja b) koska pidän
itse eniten valkoviineistä. Kerrottaanko tässä
vaiheessa (en ole vielä juonut mitään) että viinimaistelu tapahtuu kiltamme HV-saunassa,
joten pahoittelen mikäli teksti muuttuu loppua
kohden hieman vaikeaselkoiseksi.
Valkoviinit jotka tällä kertaa ovat arvostelussa
ovat aina niin rakas El Tiempo Blanco (Tempo, tjiempo jne.), rakkaalla laspella on monta
nimeä, sekä pienenä villinä korttina hieman
neitseellisempi Gatáo. Molemissa siis etiketit Puolikuiva, keskihapokas, pirskahteleva,
ovat hyvin eläinhenkisiä kuten kuvista näkyy. sitruksinen, hennon hedelmäinen

Alkoholi
Uotos
Sokeri
Hapot
Energiasisältö
Suljentatyyppi
Pantti
14
Hinta

El Tiempo
11,5 t-%
68 g/l
45 g/l
5,9 g/l
380 kJ/100 ml
metallinen
kierrekapseli
0,10 € (sis.
hintaan)
6,38 €

Gatáo
8,5 t-%
33 g/l
16 g/l
7 g/l
250 kJ/100 ml
metallinen
kierrekapseli
0,10 € (sis.
hintaan)
7,98 €

Makea, vähän
hapokas, makean
omenainen

Kylmänä:
Jälleen Gatáo kuplii enemmän kuin tjiieeeeeempooo, tässä vaiheessa maussa ei enää ole
niin suurta eroa. Gatáossa olevat hapot tekevät juomisesti kuitenkin mielettyvämmän
kokemuksen. Jaiomme juuri perintökalut,
taustalla soi hämärää excu musiikkia. Lisäksi
sihteeri perseili jotain fb accountillani, sihteeri
tämä muistetaan! ;) Tällä hetkellä taustalla soiva musiikki kuullostaa siltä kuin sika panisi
kettua ”aaaaaauuhhhaaaaaaiiiijjaaaaaa”. Tässä
vaiheessa ei muuta.
Saunassa:
Viinit maistuivat mielettyvälle siihen asti
kunnes lasit kuumenivat niin kuumiksi että
huulet meinasivat palaa. Viini maistui kuitenkin raikkaalta ja semi hyvälle saunassakin juotuna. Viiniä saunassa! Uusi kokemus!

Testi todistetusti suoritettu

Loppusanat seuraavana aamuna:
Hyi mikä olo. Kaksi pulloa viiniä teki tehtävänsä, pää on kipee ja eilisestä ei oo oikein
mitää muistikuvaa. El Tiempo on hintaansa
nähden oiva valinta mikäli haluaa kovinkin
humaltua valkoviinillä. Gatáo on puolestaan
sopiva viini esimerksiksi seuraviiniksi, miellyttävän makuinen, kohtalaisen hapokas sekä
hyvin raikas. Tähän loppuun totean vielä että
valkoviinit maistuvat paremmalta kylmänä
kuin mitä taskulämpimänä.
-MSaunassa ei ole pakko juoda kaljaa
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Suuri kaljavertailu

Ikuinen taistelu. Sitten alkuaikojen olemme saaneet kuulla argumentteja ja uhkailuja ”parhaan” suomalaisen kevytlagerin
tittelistä. Ja jälleen kerran OTiT:n HV-saunassa osapuolet ottivat yhteen asian tiimoilta. Useita tunteja kestäneen väittelyn
jälkeen, joku nerokas, ja varsin hieno mies, varsinainen adonis,
päätti lopettaa väittelyn nostamalla ketun pöydälle. Tällä kertaa
kuvaannollisesti.
”Let there be a blind test”, hän sanoi.
Pian pöydälle ilmestyikin kasa muovisia tuoppeja ja ensimmäinen testaaja pakeni vessaan
henkisesti valmistautumaan koitokseen.
Herkulliset suomalaisissa ruokakaupoissa
myytävät kevytlagerit, jotka päätyivät illan testiin olivat seuraavat:
Karhu
Karjala
Sandels
Koff
Sininen Olvi
Lidlin paskalager
(se joka alkaa ännällä)
Pirkka
Ensimmäinen testaaja oli
Herra arvon killan puheenjohtaja Matti ”Zombie”
Pulkkinen. Hän hivuttautui
kohti testipöytää ja maistoi ensimmäistä oluttaan. ”Perhana, tässä on ihan liian vähän. Eihän tässä saa edes kurkun kostuketta!”, Matti
ärisi vanhan juopon elkein. Nopeasti lasit tyhjenivätkin ja Matti teki valintansa. Testissa
oli siis tarkoitus nimetä kaljat oikein ja valita
paskin ja paras merkki. Matti valitsi seuraavat.
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Oikea rivi:
1 Sininen, 2 Sandels, 3 Lidl, 4 Pirkka, 5 Koff, 6
Karjala, 7 Karhu
Matin arvaus (0/7):
1 karjala, 2 koff, 3 karhu, 4 sininen, 5 sandels, 6
pirkka (paras), 7 lidl (huonoin)		
Eli tuloksena on, että Matti on huono ihminen,
ja pitäisi pysyä lonkerolitkuissa.
Seuraavana testipenkkiin astuikin mister Ulkoministeri, Riku, joka olikin ollut varsin
suulas omista omituisista mieltymyksistään, ja
väitti kivenkovaan, että pirkka ja Olvi on parasta olutta. Hyi saatana. Riku valitsi seuraavasti.
Oikea rivi: 		
1 koff, 2 karjala, 3 lidl, 4 karhu, 5 pirkka, 6
sininen, 7 sandels
Rikun arvaus: (1/7):
1 sandels (huonoin), 2 pirkka (paras), 3 karjala,
4 karhu, 5 sininen, 6 koff, 7 lidl

Ja voi veljet, karjalahan se paras oli, eli juuri
se olut, jota killan kummisetä olikin tuonut ja
juonut koko illan. Riku ei ole ihan niin huono
ihminen kuin Matti, ja saa vielä juoda olutta,
vaikkakin toi mukanaan laimeaa sinistä Olvia.
Bloerg.
Seuraavana vuorossa olikin sihteeri Salla, joka
karkasi vessaan ja ei tullut sieltä hetkeen ulos
(Mitä lie siellä teki). Ja vuoroon astuikin Raha-Anne. Annen ulokset olivat seuraavat.
Oikea rivi:		
1 koff, 2 karhu, 3 pirkka, 4 koff, 5 karjala, 6 sandels, 7 sininen
Annen arvaus: (1/7)
1 pirkka, 2 karhu(huonoin), 3 karjala, 4 lidl, 5
sininen, 6 koff, 7 sandels(paras)
				
Jälleen yksi oikein, ei tunnu Tietoteekkari
kaljojaan tuntevan. Ja typerä nainen valitsi
Sinisen Olvin parhaaksi. Ei näin.
Sitten vuoroon astuikin hieno mies, Herra Kummisetä, A. Lehtosaari. Nopean
hajutestauksen jälkeen Aapo kumoaakin oluet sisäänsä ja päättää
seuraavasti.
Oikea rivi:		
1 koff, 2 karjala, 3 sininen, 4 lidl,
5 karhu, 6 sandels, 7 pirkka
Aapon arvaus:
(1/7) 1 koff, 2 karhu(paras),
3 pirkka(huonoin), 4 karjala, 5 sandels,
6 sininen, 7 lidl

Mies, joka heiluttaa käsiään kuin tutalainen
jokaisen biisin tahtiin. Miika uhkui itseluottamusta ottaessa ensimmäistä tuoppiaan. Mutta
miten miehen kävi. Katsotaan.
Oikea rivi: 		
1 sandels, 2 lidl, 3 pirkka, 4 karjala, 5 karhu, 6
koff, 7 sininen
Miikan arvaus:(2/7)
1 lidl(paskin), 2 karjala, 3 pirkka,
4 karhu(paras), 5 koff, 6 sandels, 7 sininen
Hoi! Uusi ennätys. Oulun Tietoteekkarit ry:n
paras kaljantuntija kahdella osumalla on Miika
Äl. Tältä varmaan tuntuu olla lyhytkasvuinen
kääpiöiden joukossa. Onnea voittajalle. Palkinnoksi Miika pokkasi kaljan, jee.
Mutta mitä saatiinkaan tulokseksi? Saatiin
selville, että kaikki suomalaiset kevytlagerit
maistuu samalle. Kollektiivisesti paskin olut oli
Karhu kahdella äänellä. Paras olut oli emeritus
PJ:n mukanaan tuoma Karjala. Tärkein tieto
tottakai oli kuinka paskoja ihmisiä
me kaikki olimme, kun emme
tunteneet edes omia suosikkejamme. Ei kai se muuta auta
kuin reeniä horo reeniä. Eli
takaisin kaljan ääreen. Onneksi tässä on vielä aikaa.
-Mr. A			
			
			
		

Vaikka ihan nappiin ei osunutkaan. Oma kalja
oli jälleen suosikki, vaikka pitkäaikainen suosikki Karhu tipahtikin pois. Ja luonnollisesti
heikot litkut eivät ole miehen mieleen, joten
vaikka pirkaksi luulikin, Olvi oli close enough.
Viimeisenä testitehnkilönä meillä oli Miika Äl.
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Artikkeli - kamin ohjeet
Tavanomaisen tylsän menetelmän vaiheet:
-1. Otsikon voi keksiä ihan aluksi mutta se ei
ole välttämätöntä. (Tähän vaiheeseen voi palata missä tahansa vaiheessa)
0. Ennen artikkelin kirjoittamista voidaan
valmistella/suunnitella. (improvisoijien ei tarvitse)
1. Perinteisesti artikkeli kirjoitetaan siten että
valitaan ensiksi aihe. Artikkelin kirjoittaminen
toimikoon tässä tapauksessa aiheena. (Improvisoijat voivat suosiolla skipata vaiheet 1. ja 0.)
2. Kirjoitetaan muutama virke jotta saadaan artikkeliin jonkinlainen alku. Improvisoivat heittävät nämä sanat hatusta tai sanalistasta.
3. Kun alkuun on päästy, niin sitten on helppoa
noudattaa suunnitelmaa. Improvisoijana kaikki tähän asti kirjoitettu toimii inspiraation lähteenä ja improvisoituja uppoaa kirjoittamaansa
artikkeliin. (Myös ympäristö toimii improvisoijan inspiraation lähteenä.)
4. Jossain vaiheessa on hyvä harrastaa kappalejakoa, tämä kertoo siitä, että asioita on
suunniteltu etukäteen. Improvisoija huolehtii
kappalejaosta vasta lopuksi, joskin vapaan tajunnanvirran vuoksi se voi olla haasteellista.
5. Kun artikkeli on valmistumassa on syytä
kehitellä artikkelille jonkinlainen lopetus. (Otsikon voi myös keksiä lopuksi)

Tämän artikkelin inspiraatio haettiin tylsän
harmaasta arjesta ja tekemisen puutteesta. Tällaiset lähtökohdat ovat sangen vaikeat aloittelevalle kirjoittelijalla
- Kamistar
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Improvisoijan menetelmän vaiheet:
1. improvisoi.
2. ???
3. profit

Artikkelin Kirjoittaminen on hauskaa ja sitä
voi tehdä monella tapaa, Tässä artikkelissa
käsittelin vain paria mahdollista menetelmää.
Toimittajan on syytä muistaa, että käytti hän
mitä tahansa kirjoitus tapaa, ei taiteellista visiota välttämättä kannata hukuttaa kyseisen
menetelmän alle. Kuten huomaamme improvisoijan menetelmän vaiheet ovat huomattavan
paljon yksinkertaisemmat ja sallivammat kuin
tavanomaisen tylsän menetelmän vaiheet.

r
Te

toim.huom.
Itselleni vaiheet 0 ja 1 ovat kaikki imaginäärisiä.
Ja loputkin vaiheet ovat vain ohjesääntöjä, joita
ei tarvitse noudattaa.

artikkelin aihe.
- Alkoholi on kohtalaisen suosittu artikkelien
apukirjoittaja. (Toisille sopii, toisille sen sijaan
ei.)
- TV, elokuvat, musiikki, kirjat ja internet ovat
hyviä lähteitä.
- Artikkelin voi kirjoittaa vaikka omasta
päästään. (Erityisen mielenkiintoinen on vasen
korva…)

li

Tässä on muutama inspiraatiolähde ihan näin
esimerkiksi.
- Elämästä ja arjesta voi hakea inspiraatiota,
Esimerkiksi lumihiutale tai kokous voi olla
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Lautajuomapelit
Tieteen nimissä pitää välillä tehdä uhrauksia. Tällä kertää päätoimittaja vaalilupausten nimissä
uhrasi seuraavan päivän Dionyoksen pahalle velipuolelle Crapuloukselle. Vaalilupaushan oli keksiä
ja testata parhaat lautajuomapelit. Ensimmäisinä vuorossa olivat Red November ja Small World.
Urhoollisina testaajina toimivat minun lisäkseni Visa, Nemo, Aku ja Tuomas.
Red Novemberissa pelaajat ovat juoppoja tonttuja, jotka yrittävät pelastautua uppoavasta sukellusveneestä. Vuorollaan jokainen käyttää aikaa niin paljon kun haluaa ja yleensä yrittää korjata
eniten hajallaan olevaa paikkaa. Valitettavasti ajan kuluminen tuo tullessaan lisää ongelmia. Peli
on siis jatkuvaa paniikkia, homman kusemista ja toisten sättimistä. Juomapeli säännöiksi raati
kehitti seuraavaa: jos yrittää korjata ja epäonnistuu juo tuhlatun ajan mukaan, maksimissaan yksi
tölkki kaljaa per vuoro. Jos käyttää pelissä grogin (auttaa korjaamaan kaikkea) juo shotin. Jos onnistuu kuolemaan omalla tontullaan muut juovat shotin kuolleen muistolle. Peli kulku oli erittäin
epäselvää, mutta onneksi seuraavaa päivää varten kerättiin pelin aikana parhaita lausahduksia
talteen. Näistä saa jokainen itse muodostaa kuvan pelin kulusta.
Peli alkaa lupaavasti uhkaavalla paineen kasvamisella. Visa aloittaa pelin reissulla
kapteenin hyttiin: “Antti hoitaa, minä haen grogia.” Visan aikaillessa grogihyllyllä
luukku menee jumiin ja allekirjoittanut ei pääse hoitamaan paineita. Onneksi
matkaan oli tarttunut sukelluspuku, jonka avulla pääsi ulkokautta kiertämään ja
pelastamaan päivän.
Tällä välin ehti toisaalle syttyä tulipalo. Onneksi Nemolla on sekä vaahtosammutin että grogia avuksi. Nemo tietää hetkeäkään epäröimättä mitä tehdä: ”Mää
taian käyttää grogin. Tässä on enemmän tunnelmaa kuin vaahtosammuttimessa.” Nemon piti olla
antibioottikuurilla, juoda paljoa. Eihän siitä mitään tullut. Eikä muuten sammunut tulipalokaan.
Visa seuraa mestarin jalanjäljissä, juo grogia ja sammuttaa palon.
Sitten tapahtuu kauheita. Tonttujen paskat luukut jatkavat leviämistä ja viimeinenkin luukku
grogin luo sulkeutuu. Yleinen epätoivo valtaa alaa. Pari vuoroa kuluu alakuloisissa merkeissä.
Pientä toivoa luo Aku, joka sammuttaa uuden tulipalon. Nemo: ”NOOOOOOOOOOOOOOOO”.
Tässä vaiheessaa Nemo huomasi, ettei grogin luo pääse.
Sukellusvene alkaa jo levitä käsiin, tällä kertaa ohjukset ovat räjähtämässä siiloihin. Itse yritän
korjata happitankkeja. Lopputuloksena samaan huoneeseen syttyy tulipalo ja vettä alkaa tulvia
sisään. Onneksi en ruvennut konelaiseksi.

Nemo herää uudella tontulla komerosta. Visa on myös sammunut ja meinaa palaa hengiltä. Nemo käyttää vain vähän
aikaa ja yrittää sammuttaa tulipaloa vähän vasemmalla kädellä.
Visa kuolee Nemon sankaruuden takia.
Visan maljapuhe
Visa sinä kuolit ylväästi yrittäessäsi pelastaa meidät
happipumpun räjähtämiseltä,
mutta epäonnistuit koska olet paska ihminen
Visa herää uudella tontulla tulipaloon ja kuolee.
Visan uusi maljapuhe
kling kling
Hei olen Nemo
Haluasin tässä pitää puheen ystävälleni visalle jonka itse asiassa
tunnen jo parin vuoden takaa.
Voisin tässä visan kunniaksi kertoa kuinka me tapasimme.
Sehän oli hajottava aamu 12.7.2010. Astuin siis silloin kainuun prikaatin varusmiespalvelukseen...

Visa kuolee vielä kaksi kertaa peräkkäin. Kukaan ei halua muistella Visaa. Sukellusvene on uppoamassa, palamassa ja räjähtämässä. Nemo kieltäytyy uskomasta tuhoa
ja juo grogia. Aku tekee itsemurhan laukeamalla suuhunsa (vaahtosammuttimella). Lopulta tuhoksi koitui musertuminen paineen alla. Nemo laulaa tonttujen muistolle.
Jokaiseen peliin kuuluu tietysti jälkipuinti. Tällä kertaa yritettiin keskittyä itse pelin toimivuuteen
juomapelinä. Visan mielestä liian vähän mietoja, mutta Nemon juominen oli positiivista. Pelaisi
kuitenkin uudestaan. Pisteinä neljä kossupulloa/munakarva. Akun mukaan positiivista oli liika
juominen, miinuspuolena kavereita ei saa ampua. Lisäksi voittamisen riemua ei tule, tilanne on
kaikkien voitto, tai useimmin häviö. Akukin pelaisi uudestaan.
Pisteet 21.5/30. Nemo on sitä mieltä että kikkeliherpes. Lisäksi kuulemma helppo känni. Pisteet ”vaahterapuusta imetty
vaahterasiirappa itsetehtyjen pannukakkujen päällä.”
Jälkijunassa tulleen Tuomaksen mielestä osaamatta sääntöjä
näytti hauskalta. Kuulemma ironista että juomapelin idea on
selvitä. ”Pelaisin ja jos olisin pelannut ja juonut niin pelaisin ja
joisin uudestaan.” Pisteet 5i/sqrt(3).

Tässä vaiheessa muistiinpanot eivät enää ole hirvittävän yksityiskohtaisia, mutta jotakuinkin
seuraavaa tapahtui: Nemo kertoilee peniksestä, laulaa, valittaa turvotuksesta, sammuu tontullaan
ja palaa hengiltä. Tontun muistolle pidetään maljapuhe.
Nemo
oli paska tonttu
ja vitun kääliö
ja kaikkea siltä väliltä
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Tontut hukkuivat ja oli aika vaihtaa peliä. Toinen peli Small world käsittelee myöskin osittain tonttuja, mukana tällä kertaa myös haltiat, jättiläiset ja muut semmoiset.

Pelissä jokainen valitsee itselleen sattumalla muodostetuista rotu-kyky pareista mukavimman
ja lähtee levittäytymään kartalle. Valitettavasti maailma on pelin nimen mukaisesti liian pieni kaikille. Ideana onkin hakata muita tulematta itse liian pahasti hakatuksi, rodun ja kyvyn
heikkoudet ja vahvuudet huomioon ottaen. Lisäksi pitää tietää milloin rodusta on puhti pois ja
on aika käyttää kallis vuoro rodun vaihtamiseen. Juomapelisäännöiksi raati valitsi skoolaamisen
miedoilla tapetuista vastustajista ja shotin juomisen vanhan rodun muistolle.
Itse pelin kulusta on hankala kertoa juuri mitään. Osittain, koska alla oli
jo yksi juomapeli, mutta myöskin jatkuvasti muuttuvan ja hankalasti kuvattavan pelitilanteen takia. Sen verran voitaneen jälkipolville kertoa, että
mukana seikkailivat ainakin kovin väkivaltaisen oloiset diplomaattiset
puolituiset, tunnollisesti ehtoollisoluensa nauttivat hengelliset kääpiöt ja
ilmeisesti perintöä pihtaavat vauraat luurangot.
Lyhyt yhteenveto maailman historiasta jäi kuitenkin illasta jäljelle. Nemo
suuttui ekan vuoron hyökkäyksestä ja hakkasi allekirjoittaneen joukkoja
koko loppupelin välittämättä sen järkevyydestä. Tuomas ja Visa taas pelasivat suhteellisen helpon pelin johtuen juurikin siitä, että kahden pelaajan
aika ja vaiva meni keskinäiseen nahisteluun.
Testiä suunnitellessa oli toimitukselle tullut paha virhe ja jälkimmäisenä
oli peli, jossa piti miettiä paljon enemmän. Ei peliä kuitenkaan täysin tyrmätty. Visa tykkäsi tasaisesta juomisesta, miinuksena peliä oli hankala
seurata humalassa. Voitto oli helppo muitten ollessa humalassa. Pisteet
4.5 kossupulloa/munakarva. Tuomas: ”Pelasin, en juonut, jos joisin, pelaisin ja joisin, mutta koska en juo, en joisi, mutta pelaisin uudestaan.”
Nemon arvovaltainen tuomio on 3.25 peniksenmittaa/bbc. Lisäksi hän ei
ole kuulemma ollenkaan humalassa kymmenen shotin jälkeen.
Yleisesnä tuomiona tuomaristo suosittelee ainakin aloittamaan juomisen
vasta Small worldin kohdalla. Lisäksi pelin säännöt on hyvä kaikkien osata etukäteen.
Antti
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Fuksin tarinoita
Kyllä vain, uusi vuosi ja uudet kujeet. Tässä
tapauksessa uudet toimittajat, joihin mitä
ilmeisimmin allekirjoittanut myös kuuluu.
Kun ensimmäiseen Terminaaliin ei kaivattu mitään yhteistä teemaa, päätin kirjoitella omista kokemuksistani näin fuksivuoden etenemisestä (ja ei, en tarkoita
kertovani sitä miten useimmilla luennoilla
kiinnostus lähenee nollaa luennon edetessä).
Opiskelupaikkani olin saanut jo hyvissä ajoin
ennen varusmiespalvelusta, tuli oikein kirje etten saa osallistua pääsykokeeseen, kun paikka
on jo varattu. Näin kävi myös toisen opiskelupaikan suhteen, mutta onnekseni valitsin lopulta tietotekniikan enkä fysiikkaa. Sitten eteen
tuli larppausvuosi oliivinvihreissä vaateparsissa.
[skip] Intti [/skip]
Ensimmäinen iloinen asia opiskelujen aloittamisessa oli se tosiasia, että näki taas naisia! Edeltävän vuoden aikana niitä ei paljoa
näkynyt, vaikka veljen kertomusten mukaan
laitoksen toisessa päädyssä niitä kuulemman
liikkuu huomattavasti enemmän. Ensimmäisen
opiskelupäivän iltanahan oli tunnetusti Akateemiset Alkajaiset, joihin päätin osallistua noin
viiden sekunnin harkinnan jälkeen. Kun kerran
teekkareiksi ollaan rupeamassa, niin samahan
se on lähtä heti mukaan verkostoitumaan. Loppuillasta muistikuvat ovat jokseenkin hämäriä.
Syyskuun aikana sitä saikin sitten juosta yhdissä jos vähän useammissakin pippaloissa.
Muistintyhjennyksiä olikin viikottain (mm.
Vulcanalia, Fuksisuunnistus, KHK), että lompakko ei ainakaan päässyt keräämään liikakiloja. Lokakuu oli vähän rauhallisempaa aikaa,
lukuunottamatta Mallasapprota ja sen jälkeisiä
seikkailuja keskustan tuntumissa... Eipä siitä
sen enempää. Marraskuussa olikin sitten Teekkarius 140-V juhlaviikko, jolloin kovin montaa
selvää päivää ei tainnut olla. Joulukuussa olikin
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sitten omat huvinsa, mm. Vaalikokous, jossa
allekirjoittanut valittiin tähän toimittajan nakkiin + isoveljeksi. (Saatan tietää mitä teit kiltahuoneella, mikäli et tehnyt sitä sokeissa pisteissä. I might be watching you! ... probably not.)
Vuodenvaihteen jälkeen pärähti kyykkäkausi
käyntiin ja voi pojat! Lajihan on akateemistä
urheilua parhaillaan. Vaikka liigacup ei joukkueemme osalta kovin vahvasti mennytkään,
niin OKL ei ole vielä ihan menetetty tapaus.
Ongelmana meinaa olla peleissä se, että liian
vähän viinaa alla, kun ei heitot meinaa osua.
Mutta lienee parasta etten vaihda aihettani aivan
kokonaan tässä vaiheessa ja kirjoita kyykästä,
vaikka siitä kyllä tekstiä varmasti saisikin.
Jo heti alusta lähtien PRO:ni ja nimeltämainitsemattomiksi jäävät vanhemmat tieteenharjoittajat alkoivat istuttamaan päähäni
tavoitetta: OTY:n Superfuksi. Eräs nimeltämainitsematon nykyinen OTiTin PJ tervehtikin minua eräänä ensimmäisen viikon
päivänä “Kah, tuleva superfuksihan se siinä”.
On oletettavaa, että kyseinen henkilö vielä siinä vaiheessa tiennyt/muistanut nimeäni, mutta titteli kuulosti kyllä mukavalta. Voitaneen
sanoa tuosta tapahtumasta lennähtävä maalimainos:“Siitä se ajatus sitten lähti.” Siltä tieltä
ei ole paluuta. Syksyn aikana minulle selvisi
ettei OTY:n superfukseja ole viimeaikoina ainakaan liian usein tullut OTiTilta. Olen ottanut
ja minulle on asetettu tavoitteeksi olla seuraava
OTY:n Superfuksi. Kilpailu on tietysti kovaa
ja tiedänkin muutaman joilla on suunnilleen
saman verran pisteitä toisista Teekkarikilloista. Tätä kirjoittaessani passistani löytyy
n. 70 pistettä, aika näyttää miten käy kisassa.
Eero
PS. Wappu tulee.

Yleisön pyynnöstä:

Häpeänurkka

Terveisiä tasa-arvotytöltä

Tämä possu ei toimittanut juttuaan,
vaikka on syönyt toimaripitsansa
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Me olemme OTiT - miehet mustissa
larppaamassa

