Pääkirjoitus

Sisällys

Hei fuksipallero.
Tämä lehti ihan sinulle ikiomaksi iltalukemiseksi. Kun olet päivän leikkinyt uusien kavereitten
kanssa ja kuunnellut pro:n juttuja elämästä voit vielä lukea iltasaduksi itsellesi vähän juttuja
toimittajilta. Lehden sivuilta saat lyhyen oppimäärän oululaisesta teekkarielämästä ja
kunniakkaasta killasta johon olet liittynyt (olethan!??!). Kannattaa lueskella lehti huolella.
Tarkempia ohjeita löytyy vielä killan sivuilta osoitteesta www.otit.fi.
Syksyn aikana tapahtuu paljon kaikkea jännää. Kannattaa ehdottomasti mennä tapahtumiin
mukaan. Sieltä löytyy uusia ihmisiä joilta voi kysellä asioita sitten kun ongelmia ilmenee.
Yliopistossa kaikkea ei enää tarvitse eikä kannata opetella itse. Paljon helpompaa on tietää keneltä
kysyä sitten kun ei enää osaa. Alkoholia ei ole pakko juoda jos ei halua (vaikka onhan se hauskaa)
ja todistettavasti on jopa ihmisiä jotka kulkevat mukana selvinpäin koska se on kivaa. Silloin
tällöin jopa järjestetään ihan alkoholivapaita tapahtumia.
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Jos joku ei-fuksi luki tänne asti niin tässä sinulle
papukaijamerkki kun olit niin reipas poika/tyttö/
hermafrodiitti/eunukki/mikälie.
Viimeisenä lisähuomiona todettakoon että
Bang!
niminen
korttipeli
toimii
juomapelinä
aika mainiosti. Ja
seuraavana päivänä
on
hyvä taittaa lehteä

Pakollinen omakuva
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Terminaali - Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti, pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988.
4-6 numeroa vuodessa 26. vuosikerta numero 3/2013 28 sivua
Painosmäärä: 60 kpl Painopaikka: Juvenes print
Päätoimittaja: Antti Möttönen Kannen kuva: Antti Möttönen Takakansi: 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 esiintyvät mielipiteet saattavat aiheuttaa varomattomalle fuksille pysyviä aivovaurioita.
Lehden lukemista suositellaan suojaavan huumaustilan alaisena. Jutut eivät luultavasti silti ole hauskoja

3

Pj tarinoi fukseille
Hei vaan kaikki uudet fuksit ja
tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa!
Suurimmalle osalle teistä minä olen
tuntematon suuruus, mutta ajattelin
siitäkin huolimatta jakaa teille pari
neuvoa näin opintojen alkuun.
Monet teistä aloittavat ensimmäistä
lukukauttaan yliopistossa ja ainakin oman
kokemukseni perusteella ensimmäiset
pari kuukautta kaikki on vielä hieman
epäselvää. Sitä ei kannata kuitenkaan
pelätä vaan asiat selviää ja tavat tulevat
tutuiksi aikanaan. Mitä opiskeluun tulee
niin käykää luennoilla, käykää laskareissa
ja tehkää tehtävät, sillä pääsee jo pitkälle.
Jos luennot tuntuvat itsestään selvältä
asialta ja sattuu päivään hyppyjä, ei kannata lähteä kämpille nyhjöttämään, vaan tule käymään
kiltahuoneella! Kiltahuoneelta löytyy 55” televisio useine eri konsoleineen, biljardipöytä,
(hyvää?) seuraa, kahvinkeitin ja niin edelleen.
Oulussa opiskelijaelämä on hyvin aktiivista ja varsinkin Teekkarikillat sekä Teekkariyhditys
järjestävät paljon tapahtumia, joissa kannattaa käydä! Tunnetusti joukossa tyhmyys tiivistyy,
mutta myös kaikki tekeminen on paljon hauskempaa porukalla. Monille Oulu voi olla myös
aivan uusi kaupunki, joten senkin vuoksi yhdessä pyöriminen voi olla parempi vaihtoehto.
Syksyn tärkeimpiä tapahtumia fukseille ovat ainakin fuksisitsit, fuksisuunnistus ja lakinlaskiaiset.
Näissä tapahtumissa pääsette tutustumaan Teekkarikulttuuriin ja -meininkiin, joten nähdään
ainakin näissä tapahtumissa!
Kesää muistellen,
Matti Pulkkinen

Tässä piti olla oodi fukseille, mutta Meeri ei koskaan toimittanut juttua,
koska ei välitä teistä yhtään. Nyt siinä on mieskauneutta.
4
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Kvartaalin täytyttyä, OTiT ry 25v
Moni tämän lähden käsiinsä nappaava fuksi onkin voinut pohtia, mihin paperiin
sitä tuli nimensä laitettua PRO:n liittymislomakkeen käteen tungettua ja paperin
nimen allekirjoitettua.

No huoli pois, sillä jo 25-vuotta perinteitä vaalineeseen Oulun Tietoteekkarit ry:hyn sitä tuli
liityttyä.
Kilta tosiaan tänä kauniin vuonna täyttää 25 vuotta, jota juhlistetaankin massiivisilla juhilla
28.9.2013, joita ajattelen tätäkin juttua kirjoittellessa. Fukseille hox hox, sillä juhlilla tullaan
tarvitsemaan reipasta väkeä.
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Kilta on kulkenut pitkän matkan killan perustamiskokouksesta asti, tuolloin synkkänä myrskyyönä
vuonna 1988 Risto Rönkän asunnolla ja mahtava matka se on ollut. Tietotekniikka kasvoi nopeasti
pienestä SIK:n alajaoksesta yhdeksi Oulun yliopiston suurista killoista, joka oli niittävä kunniaa
kaikenlaisilla tahoilla. Kiltahuone on saanut aina n. 10 vuoden välein uutta väriä pintaansa, mutta
miehet mustissa jatkavat silti perinteisillä linjoilla oululaista Teekkarikulttuuria vaalimassa.
Uudet trendit ja ihmiset ovat aina muokanneet kiltaa vuosikursseittain omalaatuisikseen. Oli
sitten kyse tupen peluusta, Mario Footballista, lentopallosta tai haalareiden pitämisestä ylhäällä,
mutta on yksi asia, joka on tuntunut aina pysyneen vakiona: Worms-cup, joka kerää aina suosiota.
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Tämä 25-vuoden matka huipentuu kuitenkin syyskuun lopulla OTiT25v vuosijuhlille, joista on
tuleva mahtava spektaakkeli. Paikalla on kiltalaisia jokaiselta vuosikurssilta aina 1986 asti, jolloin
kilta oli vasta ajatus. Yli kahdensadan ihmisen juhlat menivätkin kuin kuumille kiville alkuperäisen
ilmoittautumisen mennessä täyteen muutamassa tunnissa varsinaisen ilmoittautumisen jälkeen.
Luvassa on loistavaa ohjelmaa ja mahtavat tarjoilut, joista ei kannata jäädä paitsi. Ilmoittautuminen
on nyt kyllä suljettu, mutta tiskin taakse kaivataan aina porukkaa, joten seuratkaa mailia milloin
voi ilmoittautua työvoimaksi.
OTiT:n ilokulusta on hienoa ollut lukea ja elää oma osani ja toivonkin, että kun minut
toivottavasti tullaan 25 vuoden päästä kutsutaan OTiT 50v juhlille, jonne saavun killan omassa
PacHoverWagonissa. Kilta ei ole vieläkään päästänyt irti perinteistään, jotka tekivät siitä niin
mahtavan näiden 25 vuoden ajalla.
-Aapo
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- Fuksit hommiin Hei sinä fuksi, juuri sinä siellä, haluamme sinut!
Kilta järjestää kaikkea siistiä sinun hyväksesi,
mutta mikään ei onnistuisi ilman vapaaehtoisia
toimijoita. Hommia riittää kaikille jäsenille,
alkaen pikkunakeista (“Hei sinä fuksi,
autahan kantamaan limukkaa kiltikselle!”)
aina vastuulliseen puheenjohtajan tehtävään.
Kaikissa hommissa pääset tutustumaan
kokeneempiin tieteenharjoittajiin, ja joistakin
kokemuksista voi olla hyötyä työelämässä asti.
Helpoin tapa päästä mukaan touhuun on lähteä
johonkin keikkaluontoiseen tehtävään mukaan.
Esimerkkejä tapahtumista on abipäivät,
bilelippujen myynti ja juhlien järjestelyt.
Hommiin pyydetään yleensä sähköpostitse,
kannattaa seurata niitä posteja ja vastata
ajoissa. Yleensä näistä saa fuksipisteitäkin,
mutta kannattaa lähteä ihan tekemisen ilon
vuoksi. Tiskin takana on yleensä paras meno.
Voit myös tuoda kortesi kekoon lähtemällä
killan
toimihenkilöksi.
Toimihenkilöt
valitaan vaalikokouksessa joulukuun n:s
päivä, ja toimivat tehtävissään seuraavan
kalenterivuoden. Fuksipisteiden ja hyvien
hommien lisäksi toimihenkilöt saavat
bonuksena puolikkaan pitsan. Kannattaa siis.
Vierellä on listattuna fukseille hyvin soveltuvia
toimihenkilönakkeja:

Isoveli huolehtii killan web-kameroiden
toimivuuden tarkkailusta. Polkee tarvittaessa
kiltikselle potkaisemaan pönttöä, tai kutsuu
operaattorin korjaamaan tilanteen oikeasti.
Graafikko tuottaa kuvamateriaalia esim.
Terminaaliin, bilemainoksiin, tai muihin
painotuotteisiin.
Photoshop/Illustratorkokemus hyödyksi.
Toimittajat kirjoittavat jotain jokaiseen
Terminaaliin. Pikku homma, tai isompi jos
tykkää panostaa. Käytännössä kaikki halukkaat
pääsevät mukaan.
Urheiluvastaava järjestää urheilutapahtumia,
kuten 9-pallo-, 8-pallo ja snookercupin ja
kyykkäturnauksen sekä välittää tietoa killan
liikuntavuoroista.
Kv-vastaava syö puolikkaan pitsansa ja käy
vuoden aikana parissa palaverissa, ehkä.
Kannattaa varautua osaamaan englannin kieltä,
jos sitä huonolla tuurilla sattuisi tarvitsemaan.

On muitakin tehtäviä joita voit hakea, mutta varaudu siihen että muitakin halukkaita on näihin
hommiin:
PC-vastaava
Sisäministeriön virvoke-, ulko- ja sisävesistöylisihteeri
Seppä
WWW-vastaava
Sosiaali- ja terveyssihteeri
Matriisi- ja viinivastaava
Tasa-arvotyttö
Ympäristövastaava
Kulttuurisihteeri
Killan jokapäiväisistä asioista päättävä elin on hallitus, jonne voit pyrkiä jo fuksivuonna.
Sihteeriksi valitaan perinteisesti soveltuva, halukas fuksityttö mutta muihinkin tehtäviin voi päästä
jos kiinnostusta ja mahdollisesti kokemustakin löytyy.
Lisää tietoa toimihenkilö- ja hallitustehtävistä saat pienryhmäohjaajaltasi, hallituskummiltasi
sekä nykyisiltä ja entisiltä toimijolta. Loka-marraskuussa järjestetään saunailta jossa esitellään
kaikki tehtävät perusteellisemmin, sinne kannattaa tulla esittämään halukkuutensa tehtävään ja
hankkimaan lisää tietoa.
Nimimerkillä “Kolmen toimarinakin fuksi -12”
Bonusvinkki:
Jos kiinnostava tyyppi sanoo lähtevänsä kanssasi saunaan, mutta häneltä puuttuu pyyhe, hanki
hänelle se pyyhe. Pienillä asioilla voi olla suuri vaikutus.

Opetussihteeri
samoin,
mahdollisesti
enemmän palavereita ja vähemmän englantia.
Hovikuvaaja pyörii killan pippaloissa ja
tapahtumissa räpsimässä kuvia. Oma järkkäri
on hyvä omistaa, pokkarillakin kyllä pärjää.
Operaattorit
vastaavat
Otitsun-serverin
ylläpidosta. Ehkä eniten hommaa kaikista,
mutta hyödyllistä kokemusta jos yhtään
kiinnostaa.
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Tämän vuoden pro:t

Nemanja Vukota
“nemo”

Tässäpä fukseille pieni lunttilista nimien yhdistämiseksi naamoihin. Näiltä herroilta saa kysyä
apua. Nimien alla irkkinikit. Sieltä monet saa helpoiten kiinni. Ohjeet irkin käyttöönottoon killan
sivuilla

Pääpaha
Toni Valtanen
“T1no”
Apupaha
Visa Seppänen
“MegaTron”

Uula Ranta
“Runtu”

Varsinaiset pro:t
Teemu Partanen
“partane”

Salla Laivamaa
“thisis”

Eero Huhtelin
“jarrutus”
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Antti Möttönen
“Moetto”
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Kesäalen tietokonepeliantia.
Kesän 2013 aikana viihdytin itseäni humalahakuisella juomisella
ja viihdehakuisella tietokonepelaamisella Muun muassa Steamin
kesäalennusmyynnit laihduttivat säästökinkkua ja lihottivat jo ennestään
varsin muikeaksi kasvanutta pelikokoelmaa entisestään. Ryyppytarinoiden
sijaan kerronkin niistä peleistä joita kesän aikana olen kerennyt pelaamaan.
Sleeping Dogs
Kesäalesta tarttui mukaan todellinen helmi. Pelin ympäristö Hong Kong on todella mahtava
alusta rikollisen (ja soluttautuneen poliisin) työhön. Pelin parasta antia on kuitenkin
taistelusysteemi joka tekee mättämisestä taattua viihdettä. Lisäksi monipuoliset missiot tarjoavat
paljon pelattavaa.
Annan Sleeping
Dogsille lisäksi
kunniamaininnan
hyvistä (ja
monipuolisista)
musiikeista ja
loistavasta tarinasta.
Arvosanaksi jämpti
10/10

Shadowrun Returns
Tämän pelin rahoitukseen osallistuin Kickstarterin
välityksellä. Peli perustuu jo vuonna 1989 julkaistuun
pöytäroolipeliin. Peli sijoittuu kyberpunk henkiseen
tulevaisuuteen, johon on sekoitettu fantasiaelementtejä.
Magia, kybernetiikka ja tuliaseet kohtaavat pelissä, joissa
ihmisten lisäksi on metaihmisiä, kuten haltioita, kääpiöitä,
örkkejä (orcs) ja peikkoja (trolls). Pelissä on ihan hyvä tarina.
Lisäksi peli tarjoaa hyvää taktista taistelua. Todennäköisesti
pelin parasta antia tulevat kuitenkin lukuisat käyttäjien
tekemät kampanjat, sillä peliin on erittäin monipuoliset
modaustyökalut. Vaikka peli sijoittuukin Seattleen, on siihen
tulossa lisäksi Berliinin sijoittuva kampanja.
Arvosanaksi voisin heittää jotain välillä 9-10/10 riippuen
tulevasta lisäsisällöstä.

Knights of Pen and Paper +1
Nyt
arvosteluvuorossa
oleva peli oli alun perin
kännykkäpeli.
Aloitan
pelin
hyvistä
puolista.
Nimensä mukaisesti peli
parodioi
Pöytäroolipeliä.
Pelaajat istuvat pelipöydän
ääressä ja toisella puolella
pöytää istuu pelinjohtaja.
Pelin pelaajahahmot koostuvat yhdistelmästä pelaaja + luokka. Jokaisella pelaajalla on oma
erikoisuutensa. Pöytä on huoneessa johon voi ostaa erilaisia huonekaluja, lattioita, kattoja, ovia
ja muita esineitä, jotka vaikuttavat peli menestykseen. Samoilla leikkirahoilla millä huoneeseen
hankitaan asioita, hankitaan myös hahmoille esineitä ja päivityksiä. Leikkirahassa piilevät pelin
suurimmat ongelmat, sillä leikkirahaa voi ostaa oikealla rahalla. Kyseinen käytäntö johtunee pelin
kännykkäpeli juurista.
Arvosanaksi kyseiselle pelille vain 7/10 johtuen pelin ”pay to win”-luonteesta.
Hankin toki kesän aikana ison läjän muitakin pelejä, mutta en ole juomiseltani
kerennyt
pelaamaan
muita
pelejä
tarpeeksi
kyetäkseni
arvostelemaan
niitä.
-Kamistar
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How to be Superfuksi
Heipä hei te fuksipallerot ja vanhemmat teekkarit. Seuraava tekstinpätkä on
suunnattu pääasiassa uusille fukseillemme antamaan ohjeita ollakseen aktiivinen
teekkarifuksi ja miksi niin on hyvä tehdä. Juttu saattaa sisältää muutamia kliseitä,
mutta vain siksi että ne todella toimivat. Seuraava tekstinpätkä sisältää myös
varoittavia esimerkkejä, jotka saattavat saada joidenkin vanhempien opiskelijoiden
hymyn esille. Pitemmittä selittelyittä itse listan kimppuun.

1. Kokeile uusia asoita ja lähde mukaan
Kun aloittaa opiskelut yliopistossa, on
helppo aloittaa uudelta pöydältä. Voi olla
että aikaisemmin et ole pyörinyt hirveästi
juhlissa etkä ole ollut muutenkaan hirveän
innoissasi juomingeista, mutta nyt on
erityisen hyvä hetki kokeilla. Esimerkiksi
allekirjoittanut ei lukioaikoinaan juuri juonut
ja varusmiesaikanakin melko niukasti, mutta
kuinka kävikään? Niin OTiT:n superfuksi ja
OTY:n neljänneksi aktiivisin. Menneisyydellä
ei siis ole mitään merkitystä, kaikki on kiinni
sinusta itsestäsi. Suosittelen siis kokeilemaan
erilaisia tapahtumia ja muodostamaan omat
mielipiteensä asioista, eikä kuuntele sokeana
toisten mielipiteitä, sillä vain sinä tiedät
parhaiten mikä sinusta on hauskaa ja mikä ei.
2. Tutustu ihmisiin
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Mikäli lähdet mukaan tapahtumiin,
mutta istut hiljaa yksiksesi nurkassa
murjottamassa koko tapahtuman
ajan, voisit samantien olla vaikka
kotonasi, sillä tapahtumien tavoitteena
on olla hauskoja. Lähde ihmeessä
liikkeelle kolostasi ja tutustu ihmisiin,
verkostoidu!
Ehkä
joku
niistä
henkilöistä joihin tutustut on tuleva
työnantajasi, tuleva paras kaverisi tai
vaikka tuleva puolisosi. Vain sinä voit
selvittää, sillä muilla ei ole kohtalostasi
aavistustakaan.
Erityisesti
fuksin
näkökulmasta
verkostoituminen
on elintärkeää jos haluaa haalia
kasaan fuksipisteitä ja pyrkiä kohti
superfuksiutta. Kokemuksesta voin
sanoa että verkostoituminen kannattaa,
tutustumalla uusiin ihmisiin olin (ja olen
edelleen) mukana TeeKu:ssa, PahkiSpeksissä, lisäksi olin useissa juhlissa
työvoimana (ja vielä useammissa
asiakkaana), puhumattakaan monista

muista asioista mitä en rupea nyt erittelemään.
Vielä kerran: verkostoidu, se kannattaa.
3. Pidä hauskaa
Opiskelijaelämää ei kannata kahlata läpi
hampaat irvessä ja otsa kurtussa. Välillä saa
ja tulee pitää hauskaa! Eritoten fuksivuonna
on erityisen täskeää ottaa ilo irti, sillä opiskelu
on aikalailla vaativampaa kuin esimerkiksi
lukiossa. Eräs vanhempi opiskelija minulle
kerran sanoi, että fuksivuosi on pilalla jos saa
enemmän opintopisteitä kuin fuksipisteitä.
Näin jälkeenpäin ajateltuna erittäin viisaasti
sanottu ja päätin sen jo silloin painaa syvästi
mieleeni. Päätinkin pitää huolen ettei vuoteni
mene hukkaan edellä olevan määritelmän
mukaisesti ja loppujen lopuksi keräsin
fuksipisteitä lähes kolme kertaa enemmän
kuin opintopisteitä (toki en ihan päässyt 60
opintopisteeseen) ja hauskaa oli.
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Lopuksi vielä muutama asia mitä ei kannata
tehdä:
Älä lähde bileiden jälkeen hortoilemaan
keskustassa ja ui laanaojassa, kännykkä ei
tykkää hyvää, jos on taskussa, lisäksi kengät
saattaa olla parikin päivää varsin kosteat.
Älä oleta kello neljältä aamuyöstä sitsien
jatkoilla olevasi kykenevä tekemään aamulla
tenttiä ja pääsemään kurssin läpi, sillä näin

tuskin tapahtuu.
Älä juo itseäsi wappu-aaton iltana niin pahaan
humalaan, että joku tuntematon kehottaa sinua
lähtemään kotiisi nukkumaan ja heräät kaverisi
soittoon lakituksen aikaan kuuden kilometrin
päässä lakituksesta, siitä saa yllättäen kuulla
vielä pitkään.
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Tässä siis OTiT:n superfuksin liivit, joka on
eräänlainen kiertopalkinto ja on nyt taas pienen
tauon jälkeen kierrossa. Tässä siis se palkinto
mitä jokaisen fuksin tulisi tavoitella. Kapistus
on yllättävän kätevää laatua, vyölle mahtuu
kolme kaljaa näppärästi, oikeaan olkaimeen
mahtuu pieni viinapullo, takana on reppu ja
muita taskujakin löytyy varsin runsaasti. Liivit
eivät ehkä ole parhaita istuvuudeltaan, mutta ei
sillä niin väliä, sillä liivien kantaminen on suuri

kunnia, on täysin samantekevää mitä muut
ajattelevat liivit nähdessään tietämättä taustoja.
Eli tervetuloa opiskelemaan Oulun Yliopistoon
ja pitäkäähän fuksit hauskaa!
- Eero
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Miikan Viininurkkaus
Heisulivei, se on elokuun alku, eli siis kesä ja bilekausi kuumimmillaan! Mutta mitä olisikaan
kesä ilman piknikillä käymistä? Tänään maistellaankin kesäisiä viinejä viltin päällä loikoillen,
viinirypäleitä ja suolakeksejä napostellen, hieman olutta naukkaillen ja musiikkia kuunnellen.
Maanantai illan aurinko alkaa jo uhkaavasti
laskea horisontin taakse, kun asetumme tuiran
biitsillä viltin päälle loikoilemaan. Koko päivä
on mennyt Kuusisaaressa paikkoja purkaessa
lauantain bileiden jäljiltä, viimeisen kerran.
Yhhyy heihei Kuusisaari, sinua tulee kovasti
ikävä <3 :(

Eväät ja viltti, aurinkokin paistaa.
Tämä päivä on ollut superkiireinen, ja
koska ylläripylläri jutun deadline puskee
päälle, niin en tällä kertaa itse kerkeä alkoon
valitsemaan viinejä. Vaan viinit on valinnut
puolestani
elämäntapaintiaani
ystäväni
Vilma the Viininmaistaja, joka on Intiassa
joogaopettaja
-kouluilemassa varmaanki
juuri nyt tällä hetkellä, kun luet tätä. Kuinka
siistiä! Tällä kertaa maisteltaviksi viineiksi
valikoituivat Espanjalainen keskitäyteläinen,
keskitanniininen, makean marjainen, toffeinen,
hennon vaniljainen, Langa Trilogia punaviini,
sekä Itävaltalainen puolimakea, hapokas,
pirskahteleva, sitruksinen, mansikkainen,
hennon yrttinen Meinklang Prosa roseviini.
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Vaikka viinit ovat eri tyyppisiä, on niillä
kuitenki jotain yhteistä, ne ovat molemmat
luomuviinejä. Eli siis lähiruoka, viherpiiperrys
ja kaikki tämmöinen kunniaan! (Oletko
muuten vaihtanut jo sähkösopimuksesi
ympäristöystävälliseen
ja
edulliseen
ekosähköön, jos et, niin ota allekirjoittaneeseen
yhteyttä niin vaihdetaan! kts.
google: Opiskelija Tarkka)
Pakko kyllä myöntää, etten ole
ennen tullut ajatelleekseni, että
viineissäkin voi suosia niitä
viinejä, joissa ei ole käytetty
kaikenmaailman
E314159
säilöntä- ja lisäaineita.
Ensimmäisenä
korkaamme
Langa Trilogian, ainakin nimi on
siisti jos ei muuta. Huomamme,
että viinissä on puukorkki, ou
fuck sanon minä, mutta Vilma
vaan toteaa don’t worry ja kaivaa laukustaan
viinipullon avaajan, nice! Viinin tuoksu on
hennon pehmeä, aika perus punaviinin katku
siis. Maku on myöskin yllättävän pehmeä,
ei tunkkainen ja viini ei jää juurikaan
maistumaan suuhun, tanniinia siis viinissä
ei ole liikaa. Vaikka viinissä on prosentteja
peräti 14.5 %, niin alkoholi maistuu yllättävän
vähän läpi. Positiivinen yllätys, punaviiniksi,
toteamme.
Vaikkemme
kumpikaan
juurikaan juo punaviiniä, niin tällainen pullo
voisi hyvinki tyhjentyä illallisen äärellä,
härän
ulkofilepihvin,
kermaperunoiden,
hanhenmaksapalleroiden
ja
muiden
pienten lisukkeiden kanssa. Punaviiniksi
siis helppo juomainen, hyvä ruokajuoma.

Seuraavana korkkaamme Meinklang Prosa
roseviinin. Roseviinejä tulee harvemminen
juotua, sitseilläkin tarjolla on yleensä vain
valkkaria tai punkkua. Tässä pullossa on
onneksi kierrekorkki, joka lähtee ihan pienellä
ranneliikkeellä auki. Tuoksu on heti paljon
pirtsakkaampi, kuin aikaisemmassa viinissä.
Viinistä löytyy sopivasti happoja ja sitä juodessa
tulee vähän juhlatunnelma. Vilman kuvailee
viiniä termeillä, lasten punaviini, mehu ja
limukka. joihin myös itse yhdyn. Odotimme
kuitenkin, että viini olisi hieman marjaisempi.
Viini sopii hyvin seurustelujuomaksi, sitä
on helppo juoda ja siitä löytyy kohtuullisesti
prosentteja, 10.5 %.

viinirypäleiden kanssa, mutta en kyllä lähtis
litratolkulla tätä juomaan, kun toi on tolleen
hennosti lipevä.” Tällaiset aatokset siis Langa
Trilogiasta. Meinklang Prosasta hän toteaa
että ”Täähän on ton toisen hyvän makunen
pikkusisko. Tämmönen juokseva juhlajuoma.”
Päädyimme kuitenkin siihen lopputulokseen,
että molemmat ovat todella päteviä viinejä
ja mahdotonta sanoa kumpi on parempi. Se
riippuu tilanteesta, toinen on enemmänkin
ruokajuoma ja toinen juhlajuoma. Hyviä
ostoksia kyllä molemmat.
-Miika, Vilma the Viininmaistaja, Aleksi the
skedemies

Tässä vaiheessa näemme Aleksi the skede
miehen rullailemassa viereisellä tiellä ja
huikkaamme hänelle, että hän liittyisi
seuraamme maistelemaan viinejä. Ja
sehän Aleksille sopii, Aleksi toteaa
punaviinistä, että ”Pullo on tosi hyvä,
tommonen ovela, näyttää ihan siideri
pullolta. Sopii
varmasti

Viinipullot tyhjinä.

Alkoholi:
Uutos:
Hapot:
Sokeri:
Energiaa:
Pakkaustyyppi:
Hinta
Suljentatyyppi:
Pantti:

14,50 %
40 g/l
5,7 g/l
8 g/l
100 kcal / 100 ml
pullo
4.93 €
luonnonkorkki
0,10 €

10,50 %
39 g/l
6,4 g/l
19 g/l
80 kcal / 100 ml
pullo
4.60 €
metallinen kierrekapseli
0,10 €
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Linnanmaan kampusalue Oulun yliopistolla
pääkirjasto

Linnanmaa
7.vaihe

Kasvitieteellinen
puutarha

Tiedän mitä koodasit viime kesäyönä

saamattomuudesta.
Luovuttamisen
aika
oli
koittanut.

Humanistinen tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta
HU116-
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WC
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TAKSI4
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pysäköinti

“Aika hiljainen yö. Opiskelijakorttia?”
Kauhun lamaannuttamana olin hädin tuskin
saanut kaivettua korttini esiin ja ojennettua
sitä nähtäväksi. Tuo iso, vartijaksi paljastunut
muukalainen oli katsonut korttia pitkään ja
hartaasti sekä kirjannut jotain ylös mukanaan
olleelle lappuselle, ennen kuin oli nyökännyt
hyvästit ja poistunut paikalta. Tuona yönä ei
nukuttu.
Muisteloista hymynkare huulillaani jatkoin
lakonista koodini ihmettelyä ja miinojen
välisten tyhjien ruutujen etsimistä toisinaan
ovea
silmäillen
epäilyttävien
äänten
kantautuessa.

Z ombi e m ai s e s t a
horroksestani
huolimatta
vähentyneet
tavarat
pakkautuivat
jouhevasti
reppuun
yön
aikana
syntyneiden
jätteiden
löydettyä tiensä roskakoriin.
Viimeisetkin energiajuoman
rippeet katosivat kurkustani
alas. Melkein kuivanneet
vaatteet lämmittivät taas.
Nappeja painelemalla luokka pimeni pieniä
ledivaloja lukuunottamatta, ja oven lukko
avautui. Aavemaisesti syttyvät lamput
seurasivat jälleen yön yliopistolla viettänyttä
opiskelijaa, kunnes vihdoin pääsi ulkoilmaan
ihmettelemään auringon nousua ja polkemaan
kotia kohti.
Lazu

Kello
kolmen
jäädessä
taakse,
h a v a h d u i n
yllättävään
kirkkauteen
ikkunan takana.
Väsymykseni alkoi
jo olla suuri, kuten
myös
epätoivo
hommien valmiiksi
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Koska vauvavitsit ovat
hauskoja

26

27

28

