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Viime vuonna opin itsestäni paljon uutta. Muun muassa sen, että tar-
vitsen tekemistä pysyäkseni virkeänä. Tästä viisaampana, menin sitten 
hankkimaan sitä. Nyt sitä sitten on. Tekemistä siis.

Tämän vuoden tekemisistäni totta kai suurin haaste on Terminaali. Ky-
seessä ei ole mikä tahansa lehti, vaan kulloisenkin tie dotusministerin 
ylpeyden aihe, kuin oma lapsi. “Killan pää-äänenkannattaja” ei ole tu-
ulesta temmattu käsite. Terminaali saavuttaa Oulun teekkarikiltojen 
lisäksi kaikki suomalaiset tietoteekkarit kiltahuoneiden kautta. Mah-
dollisiin muihin tilaajiin kuuluu yrityksiä ja vanhoja kilta-aktiiveja. Kork-
easta laadu sta totta kai kertoo Terminaalin vasta ansaitsema Runeberg- 
palkinto.

Vuosi on alkanut hyvin. Toimitus on pysynyt poikkeuksellisen hyvin 
aikataulussa, ja juttujen laatu on kiitettävää. Tämä ensimmäinen numero 
painottuu ensimmäisen puoliskon osalta uuden hallituksen esittelyyn, ja 
keskiaukeaman mieskuvaston jälkeen voit lukea speksistä ja Aku  Ankan 
ystävistä. Komeuden kruunaa huimat neljä makunystyröitä hivelevää 
ruokareseptiä. Näitä lisää jatkossakin.

Paikatakseni yleensä suosittujen juoma-aiheisten artikkeleiden puutetta 
tässä numerossa, suosittelen tässä kohtaa uudeksi suosikiksi tullutta olut-
ta lyhyellä arvostelulla: 

 BrewDog Punk IPA, 5.6%. Voimakkaasti humaloitu, sitruk-
sisen raikas india pale ale. Jos et ole ennen aleja maistellut, mutta  
paremmat oluet kiinnostavat, suosittelen kokeilemaan. 8/10
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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.

Pääkirjoitus
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Hallitus. Hallitus ei koskaan muutu. Paitsi että aina vuoden välein vali-
taan uusia ihmisiä mukaan toimintaan ja päästetään vanhoja eläkkeelle tai  
uusiin virkoihin. Lisäksi toisinaan yritetään muuttaa titteleitä, mutta eihän 
siitä mitään tullut. 

Minullakaan ei alunperin ollut suunnitelmissa mitään ihmeempää tälle 
vuodelle. Sitten joku entinen puheenjohtaja humalassa mainitsi että hänen 
seuraajakseen on mahdollista lähteä. Syksyn aikana ajatus kyti ja näin tässä 
sitten kävi. Nyt pääsee vuoden ajan selittelemään miksi vaalilupaukset eivät 
toteudu ja miksi kaikki kaunis ja perinteinen katoaa.

Tiedekunta sen sijaan muuttuu. Tänä vuonna aloitimme uudessa tiedekun-
nassa sähköläisten ja tollilaisten kanssa. Positiivistahan tässä on ainakin 
varsin mukavan väkimäärän keränneet sinimustat bileet talolla. Josko 
jatkossakin puuhailtaisiin jotakin kivaa yhdessä. Uuden osastonjohtajan 
kanssa jutellessa selvisi myös, että opetustakin pyritään uuden tiedekunnan 
myötä kehittämän ja kursseja järjestämän yhdessä tollin kanssa. Varovaisen 
toiveikkaana katson tulevaisuuteen tämän osalta.

Fukseille voisi pienen tervehdyksen laittaa, että kerätkää niitä pisteitä,  
mutta ennen kaikkea tehkää se niin että jää hyvä mieli ja paljon tuttuja. 
Joskus ehkä olette kuulleet fuksivuoden ainutkertaisuudesta ja parhaudesta. 
Ei ne puheet ihan tuulesta temmattuja ole.

Loppuun vielä maininta killan toiminnasta. Sikäli jos se ei ole täydellistä, 
niin palautetta saa mielellään antaa. Järkeviä ehdotuksia voidaan jopa  
hallituksen kesken pohtia. Paikoilleen ei killan toiminnan ole mikään  
pakko jämähtää.

Hyvää kevättä ja Wapun odotusta toivottaen

Antti
Rakastettu Johtaja
Killan (luultavasti) lyhytaikaisin Pääministeri (-2 päivää)

Puheenjohtaja porisee Runeberg-palkinto
Vuoden 2014 Runeberg-palkinto on myönnetty Terminaalin 
kirjailijalle. Terminaalin lisäksi palkintoehdokkaina olivat nel-
jä romaania, novellikokoelma sekä kaksi runokokoelmaa. 

Yleisradion Satu-Lotta Peltola kirjoittaa:

“Terminaali kertoo nuorista tytöistä, jotka hengailevat 
lentokentillä ja matkustelevat ympäri maailmaa, sekä 

heidän vanhemmistaan. Teos on kuvaus globalisaatiosta 
ja sen ankaristakin vaikutuksista ihmisten ja perheiden 
elämässä.

Kolmihenkinen Runeberg-palkintoraati oli voittajateok-
sesta yksimielinen, vaikka pitikin tehtävää haasteellisena.  
Raati kiittelee [...] Terminaalin kieltä, henkilökuvausta ja 
hienosti koossa pide ttyä runsautta.

Palkintoraadin mukaan Terminaalin moninaiset ainek-
set kiertyvät komeasti keskipisteensä ympärille. Laajat, 
globaalit kaaret sekä ruohonjuuritason tapahtumat liimau-
tuvat luontevasti yhteen.

Raatiin teki [Terminaalissa] erityisen vaikutuksen se, 
miten uskottavasti ja tuoreesti - useimmiten miehistä kir-
joittanut - [...] kirjoittaa nuoren naisen äänellä. Teoksen 
kieli kertoo raadin mukaan suuresta ammattitaidoista.”

http://yle.fi/uutiset/7070107, 5.2.2014

Palkinnon arvo on 10 000 euroa. Toimitus on hyvin otettu, ja 
toivoo että raha tulee hyvään käyttöön.
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puheenjohtaja Matti Pulkkinen ei ollut vielä 
saapunut. Ilta alkoi kun kaikki muut paitsi 
Salla oli saapunut paikalle, jolloin henkilö, 
joka oli järjestänyt tapahtuman, eli Code-
maten  johtajistoon kuuluva Lasse Määttä 
toivotti meidät tervetulleiksi. Lasse oli ol-
lut aloittanut opiskelut Oulussa tietoteknii-
kalla vuonna 2000. Vuonna 2003 hän toimi 
OTiTil la sosiaali- ja terveysministerinä, josta 
hän jatkoi OTiTin puheenjohtajaksi vuon-
na 2004, ja 2005 hän oli OTY:n pj. Eli toisin 
sanoen kyseessä oli henkilö jolla oli vahvat 
juuret Oulun Tietoteekkarit ry killassa.

Illan aikana myös jaettiin perintökaluja van-
halta hallitukselta uudelle. Antti sai Matilta 
tunnetun OTiTin PJ-takin, sydämenpuolik-
kaan kaulakorun (toinen puolisko on SIKin 
PJ’llä) ja taskumatin, jonka sääntöihin kuu-
luu että aina kun siitä tarjoillaan, niin pitää 
ensin tarjota kaikille paikalle oleville entisille 
OTiTin puheenjohtajille, sen jälkeen kil-
lan vanhimmalle paikalla olevalle Matti-ni-
miselle henkilölle, ja tämän jälkeen saa itse 
vasta juoda. 

Wanha pj pukee uuden

Sitten vuorossa oli kulttuuriministeri, jolle 
jaettiin kokoelma excursio-levyjä, jonne 
on koottu kappaleita monen vuoden takaa. 
Rahastonhoitajalle annettiin eteenpäin 
cowboy-hattu, johon oli kirjattu kaikkien 

aikaisempien rahastonhoitajien nimet. 
Tiedotusministerille annettiin postilaatik-
ko, OTiT-logolla varustettuna tietenkin. 
Sisäminister sai mysteeriavaimen, eikä tiede-
tä mihin se avain sopii. Tämän lisäksi hän sai 
myös vanhanaikaisen poliisilakin. Muilla hal-
litustehtävillä ei ollut perintökaluja jaettavana 
valitettavasti.

Iltaan liittyi myös perinteinen kaljanma-
kutesti, jossa osallistujat pärjäsivät melkein 
hävettävän huonosti. Parhaimmat, joita yh-
teensä oli 3, saivat 2/4 oikein, ja muut sitä 
heikommin. Ilta jatkui saunomisella, josta 
todettiin että kaikki tärkeät kauppasopimuk-
set solmitaan joko saunassa tai golfkentällä. 
Saunan jälkeen pistettiin pystyyn pieni texas 
hold’em peli,  jonka voitti lopulta Lasse, mies 
joka todennäköisesti tarvitsi voittorahoja 
vähiten.

Vielä oli yksi tehtävä suorittamatta, joka on 
jäänyt perinteeksi että jokainen uusi hallitus 
suorittaa, nimittäin hallituskaste. Tämä on 
perinteisesti suoritettu killan pikkujouluis-
sa, jotka ovat olleet heti vaalikokouksen jäl-
keen. Tänä vuonna pikkujoulut järjestettiin 
ennen vaalikokousta, jonka vuoksi tämä ei 
ollut mahdollista. Sen vuoksi tänä vuonna 
hallituskaste suoritettiin sinimustissa bileissä 
erillisenä ohjelmanumerona. Hallituskaste 
toteutetaan Cointreaulla, ja koostuu ensik-
si 30sekunnin purskuttelusta, ja sen jälkeen 
heti perään 30sekunnin kurlauksesta. Tämän 
jälkeen juotavan sai vasta niellä. OTiTin uusi 
hallitus on valittu, ja todettu tehtävän ar-
voisiksi ihmisiksi.

Hallitus vaihtoon!
12. joulukuuta vuonna 2013 Oulun Tieto-
teekkarit ry järjestäytyi Oulun yli opis tol la  lu-
entosaliin L9 suorit taakseen sään tö määräisen 
vaalikokouksen. OTiTin vuoden 2013 
puheenjohtaja Matti Pulkkinen avasi kok-
ouksen klo 14:31. Paikalla oli n. 40 henkeä, 
jotka yhdessä päättäisivät OTiTin ensi vuo-
den hallituksesta ja toimijoista. Kokouksen  
ensimmäisessä puolikkaassa sovittiin halli-
tustehtävistä, niiden nimikkeistä, ja toimi-
jatehtävien tehtävistä. Hallituksen tehtäviin 
lisättiin mm. tulostimen hankinnasta killalle, 
hallitustehtävien nimikkeistä päätettiin että 
jokaisen tehtävän nimike on ministeri, joka 
mm. piti sisällään että puheenjohtaja muuttui 
pääministeriksi. Illan aikana oli myös pystys-
sä virallinen ”MattiCam”, joka tallensi Matin 
ilmeen kokouksen jokaisena hetkenä. 

Åkerlund, sisäministerin tehtävät vastaanot-
ti Joonas Valkama, ulkoministerin tehtävään 
astui Erkka Mäkinen, tiedotusministeriksi 
Uula Ranta ja viimeisenä opetusministeriksi 
valittiin Oula Kuuva.

Nyt kun hallitus oli valittu, niin seuraa-
va tehtävä oli valita toimihenkilöt killalle. 
Tässä vaiheessa kello oli jo n. 22:00 iltaa, ja 
heikoimmat olivat jo tipahtaneet. Tästä jat-
kettiin kuitenkin kaikki toimijatehtävät läpi, 
yksi kerrallaan, ja lähes jokaiseen tehtävään 
löydettiin toimija heti saman illan aikana. 
Matti Pulkkinen päätti kokouksen klo 23:14, 
8 tunnin ja 44 minuutin kokouksen jälkeen 
kilta oli tyytyväinen seuraavan vuoden edu-
stajiin.

Hallituksen tehtävännimikkeistä tuli 
kuitenkin jälkeenpäin rekisterikeskuksesta 
huomautusta, jonka vuoksi Matti kutsui uu-
den kokouksen koolle 30.12 jossa muutettiin 
pääministerin nimikkeen puheenjohtajak-
si, kansliaministeri muutettiin sihteeriksi, 
ja kiltavarainministeristä tuli taas rahaston-
hoitaja. Hauska idea, mutta valitettavasti mitä 
tahansa nimikkeitä ei saa laittaa tehtävilleen.

Uusi hallitus otti ohjakset haltuunsa heti 
uuden vuoden alun jälkeen pitämällä ensim-
mäisen hallituksen kokouksen perjantaina, ja 
päästiin heti maistelemaan mitä seuraava vu-
osi tulee pitämään sisällään. Samalla puhut-
tiin uuden hallituksenvaihtosaunasta, joka 
järjestettiin 11.1. Codematen saunatiloissa.

Saavuimme paikalle 11 tammikuuta Co-
dematen saunalle klo 18 maissa, ja poruk-
kaa ilmestyi paikalle lisää pikku hiljaa. Jos-
sakin vaiheessa aloimme jo ihmettelemään 
että suurin osa oli paikalla, mutta entinen 

Seuraavaksi valittiin hallitus, tehtävä ker-
rallaan, ja ensimmäisenä pääministeri.  
Tehtävään ehdotettiin Aku Visuria, Oula 
Kuuvaa ja Antti Möttöstä. Heitä tentattin, 
ja äänestyksen jälkeen vuoden 2014 OTiTin 
pääministeriksi valittiin Antti Möttönen. 
Kiltavarainministeriksi valittiin Olli Kela, 
joka voitti myyntipuheellaan ”ainutlaatuin-
en mahdollisuus saada Kela maksamaan”. 
Seuraava tehtävä oli kansliaministeri, johon 
valittiin Joni Mettälä. Kulttuuriministeriksi 
valittiin Eero Huhtelin, työvoimaministerik-
si Visa Seppänen Seppästen voittajasuvusta. 
Sosiaali- ja terveysministeriksi valittiin Dan 

MattiCam
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Puheenjohtaja
Nimi: Antti “Moetto” Möttönen
Laji: Puheenjohtaja Sapiens
Ikä: 22

Opetusministeri/vpj
Nimi: Oula Kuuva
Laji: Miespuolinen Homo sapiens sapiens
Ikä: 22

Paras pukumerkki: Haalari = puku <=> haalar-
imerkki = pukumerkki --> vedetään kotiinpäin ja 
vastataan Kyösti “Anteeks mut mitä vittua täällä 
tapahtuu?!” Pöysti
Suosikkimuukalainen: Jar Jar Binks, koska nos-
talgia
Vaarallisin olento, jonka on kohdannut: Hmm 
eipä tuu mieleen mitään tavattoman vaarallista 
olentoa.. Vastataan mukahauskasti sekä muka-
viisaasti “Ihminen on ihmiselle susi.”
Haastavin tehtävä organisaatiossa tänä vuonna: 
Hallitusmiehenä mustissa rahojen järkevä käyttö, 
opiskelijana noppien saaminen!

Rahastonhoitaja
Nimi: Olli “Brgz” Kela
Laji: Rahastonhoitaja
Ikä: Atm 21, mutta neljän päivän päästä 22 eli 
vastaan 22

Paras pukumerkki: PJ-takin merkki on hävinnyt 
matkan varrelle, mutta sen on oltava kestävää 
kangasta kun on kerta vieläkin (lähes) ehjä
Suosikkimuukalainen: Krapulaeläimestä taidan 
alitajuisesti tykätä, koska sitä niin usein tavoit-
telen
Vaarallisin olento, jonka on kohdannut: Kerran 
meinasin törmätä hämärässä luentosalissa opinto-
pisteeseen, mutta onneksi vetäydyin kiltahuoneel-
le ajoissa
Haastavin tehtävä organisaatiossa tänä vuonna: 
kaiken ilmaisen alkoholin juominen

Paras pukumerkki: Halvin, koska opiskelija
Suosikkimuukalainen: MIB:n madot, koska ne 
ovat hassuja
Vaarallisin olento, jonka on kohdannut: Homo 
sapiens sapiens -lajin muut edustajat, joskus olen 
ollut saada turpaan täysin syyttä, muut pedot 
ovat tähän mennessä toimineet rationaalisesti ja 
jättäneet rauhaan
Haastavin tehtävä organisaatiossa tänä vuonna: 
Varmaankin OKS:n järjestäminen, kahden osas-
ton päättävien ihmisten saaminen samaan aikaan 
Teekkaritalolle on aiemmin osoittautunut aivan 
helvetin työlääksi operaatioksi

Sihteeri
Nimi: Joni Mettälä
Laji: ihmispoikasihteeri
Ikä: 20

Paras pukumerkki: jaa’a ihan sama kunhan vaan 
on joku musta puku, koska musta on mielestäni 
tyylikkäin väri (ja sattumoisin myös killan väri)
Suosikkimuukalainen: pitkän mietinnän jälkeen 
tulin seuraavaan tulokseen: ewokit star warsista, 
koska ne on vaan semmosia jänniä otuksia
Vaarallisin olento, jonka on kohdannut: ihminen. 
koskaan ei tiiä, mitä ne keksivät toistensa pään 
menoksi.
Haastavin tehtävä organisaatiossa tänä vuonna: 
“Niin siis mitä mun piti kirjoittaa? Ilman lämpöti-
la tällä hetkellä Linnanmaalla on......?”

Kulttuuriministeri
Nimi: Eero Huhtelin
Laji: Teekkari (ei pidä seikoittaa ihmisiin)/Kulttu-
uriministeri/Anonyymisti alkoholia nauttiva olio
Ikä: 20 + n, jossa n = solmujen määrä lakissa

Paras pukumerkki: Hugo Boss, koska Like a Boss
Suosikkimuukalainen: Mallasmuukalaiset, 
hauskaa seuraa, heidän lähdettyä jää usein varsin 
haikea ja huono olo
Vaarallisin olento, jonka on kohdannut: Huma-
nisti, niistä ei ikinä tiedä, eivät puhu binääreinä
Haastavin tehtävä organisaatiossa tänä vuonna: 
Perinteisesti KMP on aika haastava, mutta sa-
noisin silti haastavimmaksi edustustehtävät, sillä 
niissä tulee melko usein tutustuttua kohdassa 5 
mainuttuihin muukalaisiin. Ero muukalaisista on 
aina vaikea

Työvoimaministeri
Nimi: Visa “MegaALAYHDYSVIIVATron” Sep-
pänen
Laji: Surviving, treasure hunting and being a 
gentleman
Ikä: 23

Paras pukumerkki: Eipä sillä pukumerkillä 
niinkään väliä, mutta ilman jonkinlaista kaulus-
paitaa en pysty enää lähtemään kämpiltä. Lisäksi 
rakastan liivejä!
Suosikkimuukalainen: Nainen! Mies ei tule 
koskaan ymmärtämään naisia täysin, joten he 
tulevat aina pysymään jonkin sortin muukalai-
sina miehille. Mutta mikä sen ihanampaa kuin 
nainen?
Vaarallisin olento, jonka on kohdannut: Hirviö... 
ihan vaan hirviö
Haastavin tehtävä organisaatiossa tänä vuonna: 
PC-peliliigan ensimmäisen kierroksen pistelas-
kukaavan tekeminen sunnuntaiyönä ja sekään ei 
helvetti kelpaa kenellekkään! Toisena leipominen 
keskellä yötä.

Tärkeimmät tiedot
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Tiedotusministeri
Nimi: Uula “Runtu” Ranta
Laji: Tiedotusministeri, tupsufuksi
Ikä: noin 21,35 vuotta

Paras pukumerkki: Tiger of Swedenin mustassa 
puvussa olen viime vuodet viihtynyt. Huippulaat-
ua kohtuulliseen hintaan, varsinkin kun mamma 
betalar.
Suosikkimuukalainen: Muukalaisiahan on mo-
nenlaisia. Suosikkini tällä hetkellä lienee Hopean-
uoli “Lentävä sirkkeli” Tähdenlento.
Vaarallisin olento, jonka on kohdannut: Kävin 
Kajaanissa intin, sielläpäin oli ihan perkeleesti 
vaaroja. Ouluunkin saisi niitä tuoda.
Haastavin tehtävä organisaatiossa tänä vuonna: 
Pitää huoli siitä, että graafikko ja hovikuvaaja 
tekevät hommansa kunnolla. Niin, ja sos-ter-
vsihteerikin. Ne vaan valittaa että on muka niin 
paljon muitakin hommia. Lisempää runtua vaan.

Sosiaali- ja terveysministeri
Nimi: Dan Åkerlund
Laji: paskanjauhaminen ja hauskanpito
Ikä: 22

Paras pukumerkki: Kunhan on musta ja tyylikäs, 
en niin paljoa välitä että kuka sen on tehnyt
Suosikkimuukalainen: muukalaisia? täällä? kunpa 
niit olis, olis hauska heittää niitte kaa yläfemmat
Vaarallisin olento, jonka on kohdannut: mutsi, 
tuntuu kuin se aina valvois olan yli...
Haastavin tehtävä organisaatiossa tänä vuonna: 
Tulee olemaan omien baaribileitten järkkääminen 
dionessa, idea jota lähdetään vetämään ei ole ihan 
perus, ja sen myyminen tulee olemaan haastavaa

Sisäministeri
Nimi: Joonas / jsloth
Laji: Gambinamies
Ikä: 21%

Paras pukumerkki: ei kiinnosta - Koska ei kiin-
nosta
Suosikkimuukalainen: Gambinaeläin koska 
Gambina
Vaarallisin olento, jonka on kohdannut: Eero 
kännissä “päiväunien” jälkeen. - koska ai.
Haastavin tehtävä organisaatiossa tänä vuonna: 
Olis pitäny joku sähköposti laittaa, mutta senkin 
onnistuin välttämään.

Ulkoministeri
Nimi: Erkka Mäkinen
Laji: Alkoholia kuluttava ihmiseliö
Ikä: Onhan noita vuosia jo parikymmentä kertynyt

Paras pukumerkki: Ei pienintäkään hajua puvuis-
ta, kunhan päälle menee eikä näytä tökeröltä
Suosikkimuukalainen: Se pieni vihreä mies
Vaarallisin olento, jonka on kohdannut: Olen 
tavannut useita olentoja, mm. poroja ja karhuja 
mutta kenties vaarallisin kaikista on silti nainen.
Haastavin tehtävä organisaatiossa tänä vuonna: 
Hankkia fukseille haalarit edeltäjääni nopeam-
min.

Want to work in a company that both challenges and cares? Welcome to Tieto. 
We are committed to develop enterprises and society through information 
technology. We believe in openness, independent thinking and the freedom to 
be your exceptional self.

IT’s 
Summer 
2014

Tieto´s summer jobs open  
for applications until Feb 28th. 
 
Apply now!  
tieto.fi/kesatyo
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Huuto joka kuuluu aika usein 
spekseissä. Ja tässähän pitää ti-
etää mikä on speksi, joka taas on 
yleensä selitetty näin: ”Speksi on 
interaktiivinen näytelmä, johon 
kuulu musiikkia ja tanssia”. Sen 
voi myös selittää näin: ”Hulvaton 
spektaakkeli höystettynä huumor-
illa ja musiikilla, näkemättä jäämi-
nen harmittaa”. Ne ihmiset, jotka 
ovat speksejä nähneet, saatta-
nevat yhtyä jälkimmäiseen ku-
vaukseen. Oulussa speksejä on 
kirjoittajan näkemyksen mukaan 
nähtävissä neljä vuoden mitta-
an. Syksyllä nähtävissä on tam-
perelainen NääsPeksi, keväällä 
ohjelmistossa on otaniemeläin-
en Teekkarispeksi, lääketieteen 
opiskelijoiden Terwaspeksi, ja 
poikkitieteellinen PahkiSpeksi. 
Edellämainituista kaksi jälkim-
mäistä ovat oululaisia speksejä.

Henkilökohtainen ensikosketuk-
seni spekseihin oli fuksivuoden 
NääsPeksi ”Satunnaisesti laukea-
va”, joka jätti lähtemättömän 
vaikutuksen. Henkilönä, joka ei 
pahemmin ole teatteria käynyt 
katselemassa, etenkään interak-
tiivista teatteria. Nauruhermojen 
toipumisessa kesti päiviä. Toin-
en speksi olisi voinut olla Teek-

karispeksi, mutta kutsu kävi ja tieni 
vei kyseisenä viikonloppuna  lap-
peen Rantaan TiTeeneille (raport-
ti löytyy Terminaalista 2/2013). 
Vahinko tuli kuitenkin korjattua 
myöhemmin keväällä, vaikken 
Terwaspeksiäkään päässyt katso-
maan lippujen mennessä kuumille 
kiville, päädyin mukaan tekemään 
ensimmäistä PahkiSpeksiä.

”Pitkä Kuuma Speksi” oli hieno 
projekti olla mukana, vaikkakin liit-
yin joukkoon varsin viimemetreillä 
oli kokemus silti mielenkiintoinen. 
Ensimmäinen päivä, jolloin olin 
mukana, osa ihmisistä tiesi jo ni-
meni, ei siksi että minulla olisi ollut 
erityisemmin mainetta vielä silloin, 
vaan siksi että olin lupautunut mu-
kaan jo jonkin aikaa sitten. Myös 
”se stagehändi” kuului jokusen 
kerran päivän aikana. 

Luonnollisesti edeltävänä iltana 
oli ollut Humanöörisitsit ja aamulla 
olisi ollut tilastomatematiikan vä-
likoe, johon allekirjoittanut heräsi 
vain kaksi tuntia myöhässä, joten 
ensikosketus stagehändeilyyn tuli 
siis lievähkössä krapulassa. Ei se 
mitään. Päivän tavaroiden siirte-
lyn jälkeen illalla oli illanviettoa 
speksiläisten kanssa. Loppuvai-
heessa reenaaminen oli suhteel-
lisen tiivistä ja pieniä muutoksia 
tuli vielä kenraaliharjoituksenkin 
jälkeen. Neljän onnistuneen esi-
tyksen jälkeen hymy oli herkässä 
ja loppupippalot talolla kruunasiv-
at kauden.

Omstart!

Speksejä tulee myös tänäkin kev-
äänä. Teekkarispeksi esiintyy Ou-
lussa 21.3. Terwaspeksin Oulun 
esityspäivät ovat sivujen mukaan 
15.4, 16.4. ja 17.4. PahkiSpeksin 
esityspäiviä ei kirjoitushetkellä ole 
vielä julkistettu, vaikkakin luul-
tavasti jutun ilmestymisajankohta-
na päivät ovat jo yleisessä tiedos-
sa. Allekirjoittanut suositteleekin 
vilpittömästi tilaisuuksien mukaan 
katsomaan kaikki kolme kevään 
speksiä. Hulvattomia hetkiä.

- Eero
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Ankkalinna, tuo Amerikan mater-
eella sijaitseva Calisotan kaupunki, 
jossa aina sattuu ja tapahtuu. Siellä 
asuukin jos jonkinmoista vaappujaa, 
joista suurin osa on nyky-yhteiskun-
nan standardeilla joko jäätäviä mulk-
kuja tai vaarallisia sosiopaatteja..

Joten aloitetaanpa tästä housutto-
mian irstailijoiden paratiisin pääpi-
rusta, mulkuimmasta hahmosta, 
joka on ikinä sarjakuvissa tallannut, 
esimerkkinä mikä maailmassa on 
väärää ja kymmenen pennin pump-
pulutkasta: Iines Ankka.

Tämä naisen streotypia luotiin Akun 
tyttöystäväksi Walt Disney Produc-
tionin päätöksellä, eli kyseessä ei 
ole edes kenenkään taiteilijan oma 
luomus, vaan yhtiön säälimätön rah-
ankeräysoperaatio.

Iines on kunnon huora, pyörittää 
kahta miestä ja valintakriteereinä to-
imii monesti kummalla on hienompi 
auto tai liput paremmalle risteilylle. 
Myös aivan helvetin mustasukkainen 
tapaus, vaikka itse vähän väliä “de-
ittailee” jonkin herkän runoilijan tai 
karskin voimailijan kanssa. 

Syväanalyysi Ankkalinnan uumenista
Ja jos miehenpuolikkaat eivät tottele 
l***an järjettömiä pyyntöjä niin 
vastauksena on pesäpallomaila ja 
sairaalareissu. Ja kaikkihan on hyvin, 
sillä eihän nainen voi miestä satutta-
atahallaan.

Summa summarum: Voi nyt perkele. 
Voi kun tulisi lehti, jossa Aku antaa 
kunnolla pataan Iinekselle ja painuisi 
tekemään voileipiä keittiöön. Daisy 
Duck: Antaa ymmärtää, muttei ym-
märrä antaa.

Ja sitten mennäänkin erilaiseen ko-
heltajaan eli Akun serkkuun Touho 
”vitun sekopää” Ankkaan.

Touholla tuntuu olevan useampi 
kuin yksi ruuvi löysällä. Hahmo ei 
ymmärrä sarkasmia, ei osaa olla ih-

misten kanssa sosiaalisessa kans-
sakäymisessä, ei välitä kun aiheuttaa 
muilla fyysistä, taloudellista tai 
psyykkistä kipua. Lääketeollisuus 
kiittää ja pillereitä kuluu kilomäärin.

Syndroomia löytyykin useampaa 
luokkaa. Perinteisen Aspergerin 
oirehtymän lisäksi Touho kärsii 
pahanlaatuisesta skitsofreniasta ja 
kuvittelee olevansa monen alan am-
mattilainen aiheutten samalla kau-
punginlaajuista tuhoa, jonka mak-
sumieheksi Aku yleensä joutuu.

Ylenmaallinen optimismi saa 
Touhon näyttämään vitun ituhipiltä 
ja useissa jaksoissa Touho  ajaakin 
terhakasti hippihumanistien asiaa. 
Valkoinen takki ja pehmustettu 
huone. Kiitos.
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 Naiset valittavat aina että miehet eivät tee 
ikinä ruokaa. Vastauksena tähän on luvassa 
nyt maistuvia reseptejä miehiseen maku-
un! Hyvänä puolena näissä resepteissä voi 
pitää sitä että ei kaikki aineet mene ruoan 
valmistukseen vaan voi osan jättää hyväksi 
jälkiruoaksi.

Olutmarinadi porsaanlihalle

2 valkosipulinkynttä siivutettuina
1 dl olutta (Koffin Lite)
3 rkl Worchesterhire-kastiketta
2 rkl sokeritonta siirappia (tai 1 rkl hunajaa)
1 rkl öljyä
1 rkl Dijon-sinappia
mustapippuria

Valmistusohjeet:
Sekoita marinadin ainekset kulhossa. Lisää 
liha marinadin joukkoon ja pyörittele lihaa 
marinadissa. Jätä liha marinoitumaan 
jääkaappiin vähintään kahdeksi tunniksi, 
mieluiten yön yli. Ota lihat huoneen-
lämpöön puoli tuntia ennen kypsentämistä.

Jallukastike
Ainekset
    ½sipuli
    2valkosipulinkynttä
    1 rkl voita
    2 dl demi glace -kastikepohjaa
   150 granskankermaa
   1 rkl dijonin sinappia
   mustapippuria myllystä
   2 rkl hunajaa tai sokeria
   3-4 rkl Jaloviinaa
  halutessasi suolaa  

Valmistusohjeet:
Hienonna sipulit aivan hienoksi. Kuullota 
voissa kastikekattilassa. Lisää kastikepohja ja 
kuumenna kiehuvaksi. Lisää ranskankerma 
sekoittaen ja anna kiehua pienellä lämmöllä 
noin 20 minuuttia. Lisää sinappi, pippuri ja 
hunaja. Sekoita ja anna kiehahtaa. Lisää vi-
ina ja sekoita se hyvin kastikkeen joukkoon. 
Lisää suolaa jos haluat.
Lopun jaloviinan voit juoda naisen nalkut-
taessa tai sitten vaihtoehtoisesti hyvässä 
seurassa. Tai yksin.

Jos kultsipuppelin lemmikkikani 
alkaa ärsyttämään:
Olutmarinadi kanille
1 plo Old Tom stouttia tai Marston’s Oyster 
stouttia (suklainen stout)
reipas palanen inkivääriä pilkottuna
4-5 rkl soijakastiketta
vähintään 4 valkosipulinkynttä murskattuna
loraus öljyä ja reippaasti grillausmaustetta
1/2 plo Poppamiehen Bourbon Hot Saucea

Reseptinurkka
Valmistusohjeet:
Pese ja kuivaa lihapalat ja tee suljettavaan as-
tiaan marinadi. Suklainen stout toimii erino-
maisesti, valkosipulia ja inkivääriä saa luvan 
kanssa laittaa reippaasti! Mikä tahansa gril-
lausmauste toimii, joten mukaan ja reilulla 
kädellä. Poppamiehen Bourbon Hot -kastike 
on jonkin verran lämmittävää sorttia, jonka 
voi hyvin korvata pienemmällä määrällä tav-
allista chilijauhetta. Tähän marinadipohjaan 
Bourbon Hot toimii erinomaisesti ja lämpöä 
riittää vielä grillauksen jälkeen – loistava kas-
tike! Poppamieheltä löytyy hieman miedom-
pi viskikastike samaisesta tuoteperheestä, 
joka sopii varmasti myös kanille, mutta on 
aivan ehdoton possun ribseille! Erittäin on-
nistunut olutmarinadi, joka sopii varmasti 
myös kanalle tai possulle!
 
Anna lihojen marinoitua yön yli, vähintään 
10 tuntia. Ota huoneenlämpöön 30-60 min 
ennen grillaamista. Grillaa miedolla läm-
möllä muutaman kerran käännelle. Pienim-
mät lihanpalat, kuten file et kypsyy todella 
nopeasti. Koipipalat ottaa hetken aikaa, 
mutta grillausaika on samaa luokkaa, kuin 
kanafileiden kanssa. Liha on kypsetessään 
selvästi napakan oloista, varo kuitenkin kui-
vattamasta lihaa liikaa. Olutmarinointi tuo jo 
ennestään hyvälle lihalle makua ja chilikas-
tike antaa viimeisen silauksen, sekä hieman 
potkua. Sipaise pintaan vielä ennen tarjoilua 
Bourbon -kastiketta ja kylkeen olutsipuliren-
kaat ja rouheaa dippiä!
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Asiasta kuivalihaan
Eräs kaverini sai käsiinsä kuulemma to-
imivan ja hyvän kuivalihareseptin, jonka 
voi helposti toteuttaa ihan kotiuunissa. 
Kaveri suositteli kokeilemaan ohjetta. 
Tätä ennen käsitykseni kuivalihasta oli 
lähinnä mauton, sitkeä ja hieman mitään-
sanomaton kaarnanpala. Päätin kuiten-
kin testata ohjetta.

ja omalla kohdalla myös kokkailun aika-
na. Kastikkeet ja mausteet saa alle kym-
pillä. En laittanut ostoslistaan marinadin 
ainesosien tarkkoja määriä, koska joka-
inen voi käyttää niitä omien mieltymys-
tensä mukaan.  Varsinkin chilin ja tulisen 
kastikkeen määrä ja laatu ovat täysin 
riippuvaisia omasta chilipäisyydestä. 

Ohje:
1. Laita paisti pakkaseen 20-30 
minuutiksi leikkaamisen helpottamiseksi. 
2. Leikkaa sisäpaisti poikkisyy‘su-
unnassa ohuiksi suikaleiksi tai lastuiksi.
3. Sekoita marinadi: Pilko chilit ja 
valkosipuli sekä lisää kastikkeet ja viski.
4. Sekoita lihat ja marinadi ja laita 
koko ”läjä” minigrip-pusseihin. Sulje pus-
sit ja yritä saada niistä mahdollisimman 
ilmatiiviit.
5. Laita pussit lihoineen jääkaap-
piin muhimaan 12-24:n tunnin ajaksi.
6. Uuni päälle 120 °C.
7. Aseta lihat roikkumaan ritilälle. 
Tässä voi käyttää myös jonkinlaisia kok-
tailtikkuviritelmiä, jos ritilän tila uhkaa 
loppua kesken.
8. Laita ritilä uunin keskitasolle. 
Laita alimmalle tasolle pelti, jossa on 
leivinpaperi, jos marinadi päättää valua 
lihojen päältä.
9. Pidä lihoja 3-4 tuntia uunissa 
120:ssä asteessa. Aikaan vaikuttaa li-
hojen paksuus. Jos käytössäsi ei ole 
kiertoilmauunia niin voit helposti luoda 
sellaisen. Laita jokin esine uunin luukun 
väliin, niin että uuni jää hieman auk-
inaiseksi. Itse laitoin lusikan (ei se luen-
noitsija hehheh)
10.  Nauti epämääräisen näköisistä 
proteiinilatauksista poltteen kera.

Olin varannut tätä epätieteellistä koetta varten kolme pulloa 
worchesterkastiketta (200ml) ja yhden pullon chipotle tabas-
coa. Lisäksi minulla oli tulista ahjo-kastiketta ja purkillinen 
chilejä. Laitoin marinadiin kolme ruokalusikallista ahjoa ja 
vapaalla kädellä reilusti worchesterkastiketta. Yksi worches-
terkastikepullo jäi yli. Chilejä laitoin muutaman. Valkosipulia 
laitoin neljä kynttä. Halusin saada viskin maun esiin ja lirautin 
sitä empimättä 1.5dl marinadiin.

Huom: kuva ei liity mitenkään juttuun. Mutta sinunkin kuivalihasi pitäisi näyttää vähintään näin hyvältä.

Lopputuotteesta tuli varsin onnistunut. Kaivattua tulisuut-
ta löytyi, mutta viskin maku jäi valitettavasti hieman piiloon. 
Makuraadin kaksi muuta jäsentä kritisoivat lihojen   palaneen 
näköistä pintaa, mutta arvostivat tulisuuden jälkipoltetta. 
Seuraavaa kertaa varten leikkaisin lihoista hieman suurempia 
viipaleita. Suurelta osin testi kumosi ennakkoluuloisen käsi-
tykseni kuivalihasta. Tämä proteeinisnäcksi tuo vaihtelua tut-
tuihin ja turvallisiin leffaherkkuihin kuten sipseihin ja karkkiin.  
Loppuarvosanaksi kotitekoiselle kuivalihalle annan 3.5/5.

Ossi

Pienen tutkimuksen jälkeen sain sel-
ville, että valmiin beef jerkyn hinta on 
todella korkea. 50g pussi maksaa noin 
3.5e ja kilohinnaksi tästä saadaan 70e. 
Linnanmaan prismasta 1.25kg naudan 
sisäpaisti irtosi 23:lla eurolla. Marinad-
issa käytettäväksi viskiksi suosittelen 
geneeristä jenkkiviskiä kuten Jack Dan-
iels tai Jim Beam. Jättäkää suosiolla ne 
single maltit Alkon hyllyyn tai Tallinnaan.  
Viinalla oli aika paljon hintaa, mutta on-
neksi siitä on iloa myös kokkailun jälkeen 

Mitä tarvitset:
- worchesterkastiketta
- tuorechiliä ja tulista kastiketta
- chipotlekastiketta
- valkosipulia
- noin kilon naudan sisäpaistia
- 2l minigrip-pusseja

Kallista paskaa. Ei vaan, on se ihan hyvää.
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Me olemme

OTiT
Krapulassa

Miehet Mustissa
Laskarissa


