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Pääkirjoitus
Ylioppilas Heikki ja herra windance

appujunan käännyttyä taas kerran takaisin oli synkkä ja
myrskyinen yö, kun istuin kirjoittamassa pääkirjoitusta vuo-
den viimeiseen lehteen. Sekä hallitushommat että tiedotus-
ministerin homma itsessään olivat olleet kivoja, ja mieltäni
kaihersi ajatus: Lähteäkö vielä hommiin? Isoihin hommiin?
Haluanko, haluavatko muut minua niihin? Epäröinti täyttää

mieleni samalla kun kaukana haukkuu koira...

Kuka puhui? Onko se itse suuri ja mahtava windance, irkkilogeista ruumiillistu-
neena?

En minä epäröi, minä punnitsen asioita tarkkaan ennen kuin päätän mitään. Pi-
dän ovea raollaan, niin sanotusti. Ikinähän ei voi etukäteen tietää osaako tehdä
jotain uutta asiaa.
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Sitä en kiellä etteikö olisi ollut aivan mahtava vuosi. Ei typeränä fuksina pystynyt
kuvittelemaankaan näin hyviä hommia.

No että ei kannata epäröidä. Sitä kautta ihmisiin tutustuu lähes väkisin, ja ihmiset
ovat yleisesti ottaen mukavia ja jotkut vielä parempia. Waputkin ovat minulla ol-
leet joka kerta hauskempia, ja onko sattumaa että joka Wappu on lähtenyt aina
useampaan juttuun mukaan?

Mitä eli?

Noo...

Äähh... Kaipa se pitää koettaa sitten.

Tämän vuoden toimitus kiittää lukijoita
PS: Tässä hommassa saa paljon lonkeroita)

Puheenjohtajan palsta
Korkkarit kattoon

Vuosi alkaa olemaan takana. Hauska
urakka kaiken kaikkiaan, vaikka väliin
väistämättä sattuukin vähemmänkin
hauskoja hetkiä.

Montaa päivää en vaihtaisi pois, eikä niitä
hyviäkään olisi ilman hallituksen ja killan
tukea. Kaikenlaista ollaan saatu tänä
vuonna aikaiseksi. Hoidettiin toiminta-
suunnitelmassa määrättyjen tapahtumien
lisäksi muutama ylimääräinenkin. Näiden
kaikkien, etenkin yritysten kanssa järjes-
tettyjen projekti-iltamien, onnistumisesta
täytyy kiittää osallistujia. Juhlat ovat vain
niin hyvät kuin osallistujansa, mikä mää-
rittelee kiltamme aika helvetin kovaksi jär-
jestöksi.

Titeeneissä käytiin häviämässä itsellem-
me Titeenikirves, joka saatiin kuitenkin
vasta syksyllä TiTen ja Digitin tullessa ran-
kallansa meidän Fiesta des negrosiin, joka
toimi myös vujubileinä. 28-vuotista kil-
taamme juhlistettiin tunteellisen cocktail-

tilaisuuden lisäksi yllätyssitseillä ja kerää-
mällä vesimelonipalkalla puuvillaa.

Monesta asiasta on pahoitettu tämän vuo-
den aikana mieltä. Vaikka kaikki David
Bowiesta Harambeen ovat tänä vuonna
kuolleet ja erinäiset tahot puuttuneet
asioihin, jotka eivät oikeastaan heidän
murheensa ole, on OTiT kuitenkin pysynyt
päällisin puolin yhtä hilpeänä kuin ennen-
kin. Ensi keväänä voikin näyttää sitten
taas ulkomaalaisille miten Oulussa hoide-
taan hommat, kun päästään taistelemaan
Tietoteekkarien herruudesta kotikentällä.

Tätä kirjoittaessani lähestyy vaalikokous,
josta uskon nousevan pätevän hallituksen.
Vuosijuhlien ja Titeenien taistojen lähes-
tyessä onkin hallituksen aktiivisuus todella
tärkeä asia.

Kiltis kiltalaisille ja pidetään OTiT mahtava-
na,

Puheenjohtaja jolla on isot kädet
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Tutkivaa journalismia
Mihin katosi Stella-pelle?
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Siis mikä helvetin Stella-pelle?

Palataan kuitenkin hetkeksi ajassa taak-
sepäin. Monen nuoren opiskelijan huulil-
la varmaan kuplii hämmennyksen-
sekainen ajatus: “Kuka tai mikä tämä
Stella on?” Seuraavassa aikalaisten kerto-
mus:

Stella-pelle nousi opiskelijoiden tietoi-
suuteen talven synkimpinä hetkinä tam-
mikuussa 2015. Tuolloin Oulun yliopisto
julkaisi virallisilla kanavillaan lievästi sa-
nottuna hämmennystä herättäneen mai-
nosvideon, jossa paikallinen pelle
(ammattinimike) nimeltään Stella kehotti
opiskelupaikkaansa miettiviä nuoria valit-
semaan Oulun paatoksellisen tarinanker-
ronnan ja laulun voimin (kertomukset
videon sisällöstä ovat vajavaisia, sillä ku-
kaan tunnettu henkilö ei pystynyt katso-
maan videota loppuun samalla säilyttäen
mielenterveytensä).

Video julkaistiin useilla Oulun yliopiston vi-
rallisilla sosiaalisen median kanavilla. Jopa
tuore rehtori otti asiakseen twiitata asias-
ta.

Stella-pelle. Harva nimi herättää
yhtä vaihtelevia reaktioita opis-
kelijoiden keskuudessa. Reaktiot
vaihtelevat aina myötähäpeän
pinnalle tuomasta irvistyksestä
lapsenomaiseen tietämättömyy-
teen. Jos olet vanha pieru ja
muistat vielä Stellan tarinan
kuin eilisen, niin ei muuta kuin
voimia, kyllä veteraanitkin selättivät demoninsa. Jos taas olet aloitta-
nut opiskelut syksyn 2015 jälkeen, seuraavat sivut tulevat räjäyttä-
mään pienen tajuntasi. Seuraavassa kerromme Stellan synkän ja
uskomattoman tarinan.

Video levisi somessa kuin ripuli tuuletti-
messa. Jos mittarina käytettiin vanhaa PR-
alan toteamusta “kaikki julkisuus on hyvää
julkisuutta”, kampanja oli jättimenestys.
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Laskiaisena jopa poliittisesta korrektiudes-
taan tunnettu Oulun Tietoteekkarit (OTiT)
päätti laskuvälineellään huomioida Stella-
pellen.

Oli selvää, että mainos oli täydellinen fias-
ko. Päättävät tahot vetivät nopeasti johto-
päätöksensä: Stella oli saatava katoamaan
hinnalla millä hyvänsä.

Puhdistus

Oulun yliopisto aloitti operaation, jota ei
ollut nähty ennen, eikä todennäköisesti
tulla enää koskaan näkemään: joka ikinen
nettiin ladattu teksti, kuva tai videonpätkä,
jolla voitiin yhdistää Stella-pelle ja Oulun
yliopisto, tuhottiin. Pian Stella-pellen Ou-
lun yliopistoa mainostava “menestys”vi-
deo oli kadonnut ja Stellan paluuta
akatemiaan seuranneessa hurmoksessa
postatut linkit johtivat enää vain tyhjälle
Youtube-sivulle.

Jokaista seurattua virtuaalista polkua oli
vastassa ainoastaan loputtoman bittiava-
ruuden tyhjyys ja sensuurin voittamaton
palomuuri. Syvällä haulla internetin pi-
meimmistä syvyyksistä sinnikkäät Termi-
naalin toimittajat löysivät vain harvoja
viitteitä koko videon olemassaolosta. Vain
harva voimatekijä kykenee tämän laajui-

seen tiedon hävitykseen internetistä, mikä
implikoi tapahtumien taustalla olleen laa-
jempia voimia.

Raivokas reaktio videoon sai myös tietyt
Oulun yliopiston salaseurat heräämään
toimintaan. Järkyttävä tarina, jonka olem-
me saaneet erittäin luotettavasta lähtees-
tä, osoittavat Stellan katoamisen päivänä
tapahtuneen kummia. Kiistämättömät sil-
minnäkijähavainnot osoittavat, että Oulun
yliopistoa kulissien takana pyörittävät yli-
kypsiä palvikinkkuja hotkivat Teekkarinat-
sit olivat muiluttaneet tämän syrjityn
klovnivähemmistön edustajan Oulujo-
keen. Lähteemme mukaan kunniakkaina
ja alistumattomina sanoinaan Stella oli
ennen pinnan alle katoamistaan huutanut
raivoisasti: “Tukehtukaa lihamakarooni-
laatikkoonne, senkin insinööripersut!”.
Pyyteetön rauhan ja suvaitsevaisuuden
puolesta taisteleva lähteemme kehottaa-
kin nujertamaan nämä pohjoisen roudas-
ta nousseet rasistisesti klovneihin
suhtautuvat vihajärjestöt tarvittaessa vä-
kivaltaan turvautuen. Tämä oli siihen ai-
kaan viimeinen vahvistettu näköhavainto
Stellasta.

Tutkivan journalismin puhtaan aatteen
voimin yrittivät Terminaalin toimittajat jäl-
jittää tätä klovnien kuningatarta, mutta
toistaiseksi näyttävät jäljet kylmenneen.
Kunnes viime syksynä Stella teki paluun.



Vuoden 2016 kesään mennessä hän-jo-
ka-jääköön-nimeämättä oli jo ehtinyt pai-
nua unholaan… Tai niin luultiin. Tämä

deep webistä löydetty mainos viimeis-
tään hälytti Terminaalin tutkivat journa-
listit Stellan paluuseen.

Täysin varoittamatta, syksyllä 2016 pellet
alkoivat terrorisoida ihmisiä ympäri maa-
ilman.

Yhdysvalloissa ei ymmärretty, mistä pel-
let olivat lähtöisin. Mutta me oululaiset
tiedämme. Me tiedämme aivan liian hy-
vin. Stella oli oppinut valjastamaan inter-
netin pelottavan voiman, eikä aikaakaan
kun pellet olivat palanneet Ouluun, he-
rättämään kauan sitten unohdetut pai-
najaiset. Vain hieman yli vuosi sitten
Oulusta ulos naurettu pelle oli tehnyt
kiistattoman paluun. Kukaan ei ollut tur-
vassa.

Stellan saastaisten pellehansikkaiden jäl-
jet eivät kuitenkaan pysähtyneet yleistä
pahennusta herättäneeseen pelotteluun.

Uupumattoman mallasjuomaa sisältä-
vien tuoppien pohjien tutkimisen jälkeen
Terminaalin toimittajat päätyivät usko-
mattomalta kuulostavaan teoriaan, jota
ei voinut kiistää kuin selvin päin: Stella
on kameleonttimaista muuntautumisky-
kyään hyväksikäyttäen alkanut ajoittain
esiintyä valtiomme pääministerinä, Juha
Sipilänä.
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Stellan edistyneillä klovneria-
taidoilla 200:n älykkyydeltään
kansanedustajan tasoisen ih-
misen totaalinen höynäyttämi-
nenhän on vain suorastaan
lasten leikkiä. Mutta kyllä kansa
tietää, ja nyt kulissit ovat vähi-
tellen murenemassa: valtakun-
nallisesti luetun Vantaan Sano-
mien mielipidekyselyssä jopa
72% ihmisistä on huomannut
Sipilän pelleilyn. Eikö vieläkään
vakuuta? Miltä kuulostaa seu-
raava:

Stella Klovni -> SK
Suomen Keskusta -> SK

Aivan, sitähän minäkin.

Mutta jäniksen reikä on syvempi kuin tässä leh-
dessä on sivuja. Terminaalin toimitus on nähnyt
velvollisuudekseen tuoda koko uskomattoman
totuuden lukijoidensa tietoisuuteen. Skannaa
QR-koodi älyluurillasi ja lue Tarua ihmeellisempi
totuus.

Pellejen pelossa nämä suuret paljastukset
tehneet toimittajat haluavat toimia salanimien
turvin: sergeislut_ ja Koivu.
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Fuksi avautuu
Mein Krampf – tuskani

Niin monet kerrat kuulin ensimmäisten viikkojen aikana, kuinka
kaikista helpoin fuksipiste on kirjoittaa kiltalehteen, Terminaaliin,
juttu. Vaikka äidinkieli ei vahvin aineeni ollutkaan peruskoulun,
saatika lukion aikaan, päätin ryhtyä tuumasta toimeen.

Aluksi ajattelin, että olisin kirjoittanut
omia ajatuksiani ajankohtaisista asioista,
niin kuin jotakin oikeaa asiaa. Se ei to-
dennäköisesti olisi kuitenkaan kiinnosta-
nut juuri ketään, joten heitin ajatuksen
romukoppaan. Toisena ideana oli kirjoit-
taa jonkin sortin politiikkapalsta, jossa
olisin pohtinut Suomen poliittista peli-
kenttää. Tajusin onneksi ajoissa, että kir-
joittamalla hyvin vahvoja oikeistolibe-
raaleja ajatuksia ihmisille, jotka ovat niin
kovin vihaisia Sipilälle, Grahn-Laasoselle
ja kumppaneille siitä, että opintotukea
nyt vähän leikataan ja koulutuksesta
säästetään, en välttämättä koskaan näki-
si tätä niin kuuluisaa ja suuresti odotta-
maani Wappua (huhu kertoo, että se ei
koskaan loppuisi). Pohdintojeni jälkeen
päädyin kirjoittamaan mieltäni askarrut-
taneista asioista joihin ensimmäisinä viik-
koina tässä opinahjossa törmäsin.

Ensimmäinen asia, joka suuresti ensim-
mäisinä päivinä ihmetytti, oli se, miten
jonkun vanhemmat ovat voineet antaa
lapselleen nimeksi koops tai kannadan.
Pian toki selvisi, että eiväthän ne heidän
kastamanimiä olleetkaan. Ilmeisesti tääl-
lä on vain tapana puhutella ihmisiä hei-
dän irc-tunnuksillaan, joka kyllä on
toisinaan uskomattoman typerän kuu-
loista ja ainakin itseäni se aika ajoin är-
syttää. Kaikesta huolimatta huomasin
hyvin pian itsekin saaneeni uuden nimen,

stella. Hyviä ystäviäni ovat mm. uksix,
juomasa ja karjala, joka muuten saattaa
maksaa, voitteko uskoa, 6,5€ hanasta
tuoppiin laskettuna opiskelijatapahtu-
massa. On myös paljon ihmisiä, joiden oi-
keista nimistä minulla ei ole pienintäkään
aavistusta, mutta kasvojen ja irc-tunnuk-
sen yhdistäminen toisiinsa onnistuu on-
gelmitta.

Toisena mieleeni pomppaavista asioista
haluaisin nostaa esille tavan, jolla musiik-
kia kuunnellaan. Makuasioistahan tunne-
tusti voi kiistellä – hyvin pitkään ja
hartaasti – mutta ihmettelen silti suures-
ti, miten joku voi olla sitä mieltä, että sa-
man biisin soitua vähintään kaksi tuntia
yhtä soittoa, se olisi sellainen, että sitä te-
kisi mieli enää siinä hetkessä kuunnella.
Vitsi oli loppuun kulutettu jo ensimmäi-
sen vartin jälkeen. Tätä kuitenkin tapah-
tuu. Ja jos joku voi vakavalla naamalla
tulla vakuuttamaan minulle, että Sepi
Kumpulaisen tuotanto olisi millään tasol-
la hyvän maun rajoissa, lupaan tarjota
hänelle yhden taskulämpimän nopsan.
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Ihmisillä on kautta aikoin ollut lem-
pinimiä, joilla heitä on puhuteltu.
Ludvig XIV tunnettiin nimellä le Roi-
Soleil eli suomalaisittain Aurinko-
kuningas, ja Josif Stalin sai Sergei
Mihalkovilta lempinimen Isä aurin-
koinen, jonka suomalaiset sitten
ottivat omaan käyttöönsä. Ensim-
mäisen kohdan siis joudun niele-
mään ja tyytymään siihen, että kaikkia ih-
misiä ei tunnetakaan matteina tai kaisoi-
na. Ja vaikka nyt jossain vaiheessa
illanistujaisia sama kappale rupeaisikin
tulvimaan korvista ulos, voin aina hukut-
taa tuskani esimerkiksi jonkin sortin
herkkujuomaan.

Mutta arvoisat lukijat, kolmas ja samalla
viimeinen asia, jota olen suuresti ihme-
tellyt ja tuskaillut kuluneiden viikkojen ai-
kana, on suomen kielen puhe- ja
kirjoitustaito. En toki täydellinen ole itse-
kään, mutta eihän nyt, yhden esimerkin
tarjotakseni, lisempää ole mikään sana
herrantähden sentään. Oikeinkirjoitustai-
toa, tai lähinnä sen puutetta, olen ihme-
tellyt ehkä edellä mainituista asioista
eniten. Jos yhden asian olen oppinut en-
simmäisiä koodailujani tehdessä, niin kir-
joitusvirheiden välttämisen arvon. Luulisi
sen siis jääneen mieleen suurimmalle
osalle muistakin opiskelijoista, etenkin
opintonsa jo aiemmin aloittaneista.

Tilanne on kuitenkin sellainen, että niin
vain sitä välillä joutuu jopa arvailemaan,
mitä ns. irc-kannulla kerrotaan. Ei sen nyt
luulisi niin vaikeaa olevan kirjoittaa ym-
märrettävää suomea. Voi toki olla, että
huomaan tulevaisuudessa itsekin käyttä-
väni kummallisia suomen kieltä muistut-
tavia sanoja sekä kirjoittavani sellaista
tekstiä, että minulle erittäin rakas isovel-

jeni ei tunnustaisi minua enää omaksi
veljekseen. Muistuttakaa minua silloin
tästä Fuksitopin kirjoittamasta tekstinpät-
kästä.

Tähän loppuun haluaisin huomauttaa
kaikkia lukijoita siitä, että juttu on kirjoi-
tettu pilke silmäkulmassa eikä välttämät-
tä niin vakavalla otteella. Suurin osa sen
varmasti on tajunnutkin, mutta koska ky-
seessä on Tietoteekkareiden kiltalehti on
asiasta silti hyvä mainita. ”Olen Tietoteek-
kari, mikä on vitsi?” on erään Tietoteekka-
rin suusta kuultu lause, joka kiteyttää
edellä mainitun huomautuksen tarpeelli-
suuden.

Kiitos ja anteeksi.

Päätoimittajan lisäys:
Epilogi sähköpostikeskustelusta

"Neljäs asia joka ärsyttää on meemien
tunkeminen joka paikkaan. Ei naurata.
[...]
Laittelen kuvia lähipäivinä, jos satun
keksimään jotain sopivaa. En myöskään
kiellä toimitusta lisäämästä aiheeseen
sopivia kuvia oma-aloitteisesti, jos siltä
tuntuu ja halua siihen löytyy."



Fukseille tiedoksi
Mikä on jarru?

Jarrulla voidaan tarkoittaa
myös jotain seuraavista:

 Napajarru
Vannejarru
 Levyjarru
 Rumpujarru
 Nestejarru
 ABSjarru
 T3mu
 Jarruraketti
 Jarruvarjo
 Elektromagneettinen jarru
 Jarrupoljin
 Moottorijarru
 Käsijarru
 Hydraulijarru
 Ilmajarru

Jarruja käytettäessä on
mahdollista havaita ongelmia
äänen perusteella. Esimerkiksi

vinkuva tai rahiseva jarru saattaa kertoa
pahasta kulumasta. Kyseessä voi myös olla

pahanlaatuinen moka sisäministeriltä,
esimerkiksi Japp-suklaapatukat tai

Powerking-energiajuomat ovat saattaneet
päästä loppumaan. Jarrut kannattaakin

puhdistaa ja huoltaa säännöllisin väliajoin.
Jarruja käpälöidessä tulisi kuitenkin

muistaa asianmukainen
suojautuminen, sillä jarrunesteet

ovat syövyttäviä.

20: 18: 37 <@koops> T3mu: oot huono fuksi
23: 16: 54 <@jarrutus> T3mu on jarru, jarrut on kohtuu huonoja

fukseiksi, parasta ennen päiväys menny jo hyvä
tovi sitten

23: 17: 12 <@T3mu> : (
23: 17: 20 <@abens> fukseja kaikkialla
23: 17: 54 <@T3mu> paitsi ne jarrut jotka napsahtaa ja alkaa taas

fukseiksi
23: 18: 44 <@jarrutus> no siis, on niissäkin päiväys menny, mutta ne

on ruvennu käymään, niin niissä on alkoholia
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Mitä jarruille kuuluu?
Anonyymisti suoritettavassa
kyselytutkimuksessa selvitim-
me empiirisesti mitä kiltahuo-
neella keskuudessamme esiin-
tyville jarruille kuuluu. Osa vas-
tauksista kuvastaa ehkä hyvin
vanhempien tieteenharjoitta-
jien mielenmaisemaa. Vastauk-
sia keräsimme niin vastajar-
ruuntuneilta kuin jo pidem-
pään jarrun statuksesta nautti-
neilta. Saimme muun muassa
seuraavanlaisia vastauksia:

Vastauksista voimmekin päätellä, että kiltamme jarrujen
mielenmaisema on synkkä kuin Teekkarin sielu.

Kaikkien hyvä tietää

13



Tutkivaa journalismia
Suuri peltikattotutkimus!

Peltikatto - tuo ihanainen halpahko shotti, joka on monesti talolla
tullut nautittua. Joskus kaverin kanssa, joskus sitseillä, on tuota
pyramidihuijausjuomapelissäkin nähnyt. Monesti ihmiset valittavat
kuitenkin, että shotti olisi pahan makuista. Minä väitän etteivät
nämä henkilöt ole päässeet kokeilemaan tämän artikkelin tavoitetta:
Täydellistä peltikattoa!!
Peltikatosta on ennenkin kirjoitettu Ter-
minaalissa mm. erilaisten kattojen vertai-
lun tähden. Tämän artikkelin tarkoituk-
sena on tutkia peltikaton ainesten (Vii-
na:sitruunamehu) täydellinen suhde: Mi-
ten luodaan parhaimman makuinen
peltikatto?

En uskonut että voisin yksin tätä aineis-
toa tuottaa, joten otin rinnalleni taiste-
luoravan, kutsukaamme häntä Kumikur-
reksi. Tämä synteettinen jyrsijä toimikin
kanssatestaajana ja juomien sekoittaja-
na. Testiympäristönä toimi erään vanhan
Terminaalin päätoimittajan nykyinen ex-
asunto.

Merkinnät
Merkinnöissä pyydettiin kertomaan asias-
ta (x,y,z) asteikolla 0-10 missä (x,y,z), seu-
raavasti:
- x: Ennen shotin juontia pyydettin arvioi-
maan kännitilaa
- y,z: Shotin juomisen jälkeen pyydettiin
arvioimaan shotin peltikattoutta ja makua

Käytetyt välineet
- 0,5 l Koskenkorvaa
- 10,7 cl Sitruunamehua
- 2 kpl Prismasta ostettuja kertakäyttöisiä
shottilaseja
- 5 cl annoslaseja (sairaalasta)
- erikokoisia ruiskuja tarkkaa annostelua
varten
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Mistakes were made during this test



"Joo."
-Kurre juotuaan sitruunaisen shotinTulokset

Testaajamme olivat kohtuu samaa mieltä
omasta kännitilastaan illan aikana ja par-
haan peltikaton kohdalla känni nousikin
taivaisiin. Jäljelle jäikin vain laskuhumala
kun kemistit suuntasivat kohti Teekkari-
talon bileitä. Bileissä kokeiltiin vielä illan
viimeistä peltistä kattoa ja siinä todettiin
olevan liikaa sitruunaa. Shottien maku-
laadut olivat vaihtelevia mutta keskimää-
räisesti shotti jossa on liian paljon
sitruunaa on aivan hirveää kuraa.

Mitä nyt turhia lörpöttelemään. Tulokse-
na saimme ulos monen hauskan kuvan li-
säksi tiedon täydellisestä peltikattosuh-
teesta! Ensi kerralla tehdessäsi peltikat-
toa kannattaa tähdätä siis 4cl shotissa
määriin:
3,5 cl Kossua ja 0,5cl sitruunamehua!

Emme ota vastaan valituksia eri tuloksista, jos satut käyttä-
mään eri viina/sitruunamerkkiä kuin tutkimuksessa käytetyt
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09: 16 < Kumikurre> joo aina kun joku mainitsee tulemisen niin runtu
yleensä tirskuu ekana

09: 16 < Runtu> En tiedä mistä tällainen käsitys
09: 54 < windance> käykääpä joku logit läpi ja tehkää tutkimus 1)

montako prosenttia tulemisista seuraa tirskahdus 2)
suurimmat tirskahtelijat

09: 55 < Runtu> äkkiäkös tuon koodaa

15: 37: 15 <@jsloth> runtu oli itseasiassa erittäin hyvää

21: 32: 39 <@jsloth> pittää olla kova että voittaa eikä mikää lötkö

# SUURI TIRSKAHDUSTUTKIMUS 2016
Mukana olevat kanavat: [' #frisbeer' , ' #otit. 2012' , ' #otit. 2013' ,
' #otit. 2014' , ' #otit. 2015' , ' #otit. 2016' , ' #otit. cs' ,
' #otit. hallitus2014' , ' #otit. hallitus2015' , ' #otit' ,
' #otit. opiskelu' , ' #otittoimarit' , ' #oty' ]
Kanavilla tultiin yhteensä 5542 kertaa, joille tirskahdettiin 48
kertaa, eli keskimäärin 0. 9%
Eniten tulemisia: #otit, 2319 kpl
Eniten tirskahduksia: #otit. hallitus2015, 10 kpl
Tulemisvitsien ystävät: #otit. cs, jossa 7. 1%: lle tulemisista
tirskahdettiin
Useiten tulevat: #otit. hallitus2015, 3% puhutuista riveistä tulivat

Reippaimmat tulijat:
eGetin: 485 tulemista
jsloth: 236 tulemista
Runtu: 212 tulemista
raakkel: 201 tulemista
T3mu: 192 tulemista

Kovimmat tirskahtelijat:
Runtu: 12 tirskahdusta
jsloth: 6 tirskahdusta
Spike_B: 5 tirskahdusta
Uula: 2 tirskahdusta
T3mu: 2 tirskahdusta

###################################################################
HUOM: Tämä juttu on ohjelmallisesti generoitu. Koodit osoitteessa:
https: //gist. github. com/Uular/f9edcd43a75874deea1d3dfd5d8fccd9
###################################################################



Suuri fucuvertailu
Fuksin fucu ja jarrun fucu

1: Lähtö ja menomatka
Matkaa edeltävänä iltana normaalia ai-
kaisempi herätys unohtui ja aamulla se
myös tuntui. Matkaa kuitekin viihdytti
fucu-video, jonka sisältö lähenteli paikoin
sieni.us:sia; eli yöllinen valvominen tuntui
vain jatkuvan.

2: Supertietokoneet
Ennen pitkää olimme saapuneet Kajjjaa-
niin. Kovasti jäi mieleen kylmyys: pihalla
oli kylmä, hallissa oli kylmä ja vuoden
keskilämpötila oli kylmä. Supertietoko-
neista jäi märkä päiväuni monen giffin te-
kemisestä yhtä aikaa.

3: Matka Kuopioon
Pitkään vaivannut jano sai ensiapua, kun
siirryttiin murkinan ja kaljakaupan kautta
kohti Kuopiota. Lyhyesti sanottuna matka
sisälsi kaljan juontia, itsensä esittelyä,
kaljan juontia, traktorien bongausta osa-
na juomapeliä ja hieman lisää kaljan
juontia.

4: Kuopio
Sankarihaudat olivat hienoja, kaikkien

harmiksi visiitti haudoilla oli varsin pikai-
nen. Puistossa saadut tehtävät jaksoivat
viihdyttää Kuopion keskustassa, varsin
moni keskustelu paikallisten (deekujen)
kanssa alkoi sanoilla: "Moro me ollaan
Oulusta!" (Tämähän oli pakko ilmoittaa
kaikille, eihän suomalainen muuten pu-
huisi tuntemattomille.) Kaupunkisuunnis-
tuksen jälkeen oli kuitenkin mukava
mennä saunaan. ja loppuilta vierähtikin
rattoisasti saunassa ja 007-klubilla.

5: Paluumatka
Minua lukuunottamatta fuksit olivat hy-
vin väsyneitä. Onneksi sain koopsilta ka-
lun, niin matkahan taittui kivasti laulaen
ja kuunnellen juttuja Susikoira Roista.
Propsit vielä Matka-Makelle mahtavasta
matkasta.

Ensimmäinen fucu on jotain jännää ja uutta kaikille sen kokeville fukseille
(ja miksei myös vanhemmille ensimmäisenä vuonnaan kyydistä jääneille).
Mutta samaan aikaan kyydissä on myös puoli lastia Teekkareita jotka ovat
jo nähneet asioita. Mukana on todennäköisesti myös monta jarrua, joilla oli
kaikki paremmin ja kaikki hampaat tallella vielä silloin kun he olivat
fukseja. Mutta miten paljon aika sitten kultaa muistoja? Verrataanpa
ensimmäisen ja ännännen vuoden opiskelijan mieleen jääneitä muistoja
vuoden 2016 fucusta Kajaanin kautta Kuopioon.
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Seuraa alkoholinhuuruisia horinoita ja
luultavasti virheellisiä muistikuvia men-
neisyydestä.

1: Lähtö ja menomatka
Silloin kun olin pieni niin olin pieni. Niin
pieni ettei kaikkea edes muista. Sen
muistan että jostain syystä fuculla alku-
matkasta vitutti. Fuksina en ymmärtänyt
miksi on hauskaa kuunnella samaa (huo-
noa) biisiä puoli tuntia. Myöhemmin olen
joko nähnyt valon tai menettänyt loput-

kin järjen hippuset kun Yodan mukana
hyräily onkin hauskaa.

2: Supertietokoneet
Supertietokoneet on jänniä. Onneksi ny-
kyään uskaltaa kysyä kaikki mieltä askar-
ruttavat kysymykset supertietokone-
sediltä. Olispa supertietokone. Supertie-
tokoneella leikkiminen voisi olla kivaa.

3: Matka Kuopioon
Aika kuluu rattoisasti ystävien kanssa
fukseille naureskellessa. Esittelykierrosta
ei tarvitse enää miettiä niinkuin fuksina,
vitsi on yleisön pyynnöstä sama kuin aina
ennenkin ja loppuihin asioihin voi selittää
jotain lennosta.

4: Kuopio
Illalla tuntuu siltä että voisi vaikka juoda
kännin. Känni ei tapahdukaan enää vält-
tämättä vahingossa bussissa. Onneksi on
juomapelit. Paitsi että Pokemon-juoma-
peli on typerä ja lapsellinen. Pelasin silti.
Kuningas alkoholi onneksi toimii vielä.

5: Paluumatka
Bussiin tullessa löytää viimein samat fii-
likset kuin fuksina. Onneksi tämä on ohi.
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Seikkailusarja osa V
Yöpyminen häkkivarastossa

Häkkivarasto, laukku hukassa lompakkoi-
neen kaikkineen, humalainen mieli näkee
eilisillan haamuja nauramassa ja tanssi-
massa ympäröivissä häkeissä. Miten seik-
kailijamme on joutunut tällaiseen
tilanteeseen?

Palataan ajassa pari päivää taaksepäin
muistikuvissa. Titeenien Taistot lähestyy,
seikkailijamme valmistautuu. taNperetta
kohti pitäisi lähteä. Haalarit jalkaan, fuk-
silakki mukaan ja olkalaukkuun kaikki tär-
keä. Viime tingassa sankarimme kiitää
vanhalle kyykkäkopille päästäkseen risti-
retkelle.

Onneksi reissu on tarpeeksi pitkä, jotta
taNpereen keskitysleirimäiseen wanna-
be-Turkuun ei tarvitse saapua läheskään
selvin päin. taNpereella saamme nauttia
paikallisesta luksusmajoituksesta bom-
marissa, missä onkin pienen fuksin miel-
tä kummastuttava määrä Tietoteekka-
reita omissa nurkissaan. Gertrud repii
paikalliseen tapaan haalarinsa jalasta ja
peittää olkapäänsä haalareiden hihoilla
piiloutuakseen esi-isiensä häpeältä.

Sankarimme osallistuu lajeihin ja seikkai-
lee Oululaisten heimotovereidensa kans-
sa Herwannan ympäristössä, tässä
Suomen Mordorissa. Melko hyvä Teekka-
ritalon mukaelma, Teekkarisauna, toimii-

kin seikkailun päätepisteenä ja ristiretke-
läiset vetäytyvät saunan perukoille ennen
lopullisia koitoksia.

Ruotsin Stalingradissa, taNpereella, on
vaarallista kulkea yksin, minkä sankarim-
me saakin huomata. Ennen kallisarvoista
opetusta on kuitenkin hyvä vetää pää
täyteen, joten Gertrud käy hakemassa lit-
ran viinalekan. Myöhemmin tämä pelilii-
ke osoittautui vaarantavaksi virheeksi.

Viinaa litkitään, muistikuvat hämärtyy,
baarissa puhutaan paskaa Haapavedestä
ja halataan turkulaisia. Voisiko elämä le-
veämmin hymyillä? Ei...

Mikäli löydät itsesi humaltuneessa olotilassa paikasta, johon tulemi-
sesta sinulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa, saattaa tästä seikkai-
lusarjasta olla sinulle hyötyä.

Seuraava muistikuva seikkailijallamme
onkin edellä kuvaillussa varastossa jos-
sain päin Herwoodin betonimetsää. On-
neksi puhelin on kuitenkin vielä tallella,
vaikka koko muu omaisuus onkin kadon-
nut eilisen aikana. Vahvin veikkaus on, et-
tä omaisuus on vaihdettu keväisen
hyytävästä ulkoilmasta sisätiloihin pääse-
miseen. Joku laupias samarialainen onkin
päästänyt Gertrudin lukitusta ovesta si-
sään.

20: 49: 08 < jiriki> jahas, jaloviina maistuu koiralle
20: 49: 10 < jiriki> mutta ei kasvikset
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16: 24: 03 < windance> ah wappu ' 92, silloinhan minullekin muun muassa
kasvoi munuaiset

Sankarimme yrittää pudistella päästään
häkkihaamuja ja astuu ulos raikkaaseen
kevätaamuun. Ensimmäisenä Gertrudiin
tulee ajatus: ”Oispa kaljaa”, jota heti seu-
raa paniikinomainen: ”Missä vitussa minä
olen?!”. Seikkailija kaivaa esiin karttakir-
jansa, kännykän, ja toivoo siinä olevan
vielä virtaa jäljellä. Näyttö syttyy ja viimei-
set 10% varausta osoittautuvatkin erit-
täin tärkeiksi.

Gertrud etsii kartasta taNpereen teknilli-
sen yliopiston, joka sijaitsee huomatta-
van etäisyyden päässä (puu)päähen-
kilömme nykyisestä sijainnista.

Parin kilometrin marssin suoritettuaan
löytää eksynyt lammas laumansa ja pää-
see paniikkipaskalle taNpereen viemäri-
verkoston bommari-palvelupisteelle. Via

Dolorosa kohti morkkiksen ihmemaata ja
Turun Norjaa, Oulua, voi alkaa.

Näihin tunnelmiin voimmekin päättää
Seikkailusarjan tältä erää. Gertrud lähtee
alkoholiviidakkoon etsimään lisää selviy-
tymisniksejä. Mahdollinen selviytyminen
koitoksista saattaa tarkoittaa paluuta ko-
tiTerminaaliin. Toistaiseksi sankarimme
kuitenkin katoaa.
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Jarrut, tämä on onnenpäivänne!
Valmistu tällä yhdellä oudolla tempulla!

Läpäise niitä kursseja.

Pässi.

15: 27: 38 < rupeteetti> eipä sillä pituudella niin väliä ku omani
taidettiin mitatakki et on oikean mittainen mut
se on ohkanen et saa tehtyä viis solmua




