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Pääkirjoitus

Minä, windance, olen nyt toiminut tämän leh-
den päätoimittajana kohta kaksi vuotta. Vuo-
den lopussa i lmestyvä lehti on vi imeiseni.
Sattumalta si l loin tulee myös täytetyksi 30
vuosikertaa tätä hien.. . hyv.. . laadullisesti vaih-
televaa lehteä. Jee!

Se tarkoittaa sitä, että nyt on paras aika tehdä
juttu Terminaal i in ja saada itsensä tuonne va-
semmal le sivul le! Paitsi fuksipisteen, joka kos-
kee vain fukseja tai Peter Pan -syndroomaisia
Teekkareita, si itä voi saada l isäksi tittel in "win-
dancen lonkero", jonka voi kirjata vaikka
CV:hen.

Huom: ei ole pakko ol la OTiTi l la että voi tehdä
jutun Terminaal i in, tämä mukaanlukien nel-
jässä vi ime lehdessä on ol lut ulkoki ltalaisten
tekemää kuvitusta tai juttuja. Yhteistyöjutut
muista ki l loista kotoisin olevien kanssa ovat
varsinkin kivoja.

Plääh, l i ikaa tavan tekstiä pääkirjoituksessa,
luki ja ei jaksa enää kauaa. Ei hätää, tässä leh-
dessä on myös kuvia.

Alkuperäinen kuva ol i lehdessä 3/89
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Hei hyvät lukijat!

Kesä on lähestymässä loppu-
aan, jol loin opiskel i jat kömpi-
vät kesätöistään ja kotiensa
nurkista takaisin luentosalei-
hin ja ki l tahuonei l le, viettä-
mään jäl leen yhtä tuotte-
l iasta opiskeluvuotta. Samoi-
hin aikoihin yl iopistol le i lmes-
tyy tuhansia fukseja joista
tarkkaan murto-osa on val in-
nut ja val ikoitunut aloitta-
maan opintonsa jalol la tieto-
tekni ikan alal la.

Näinä aikoina on hyvä val istaa sekä uusia että vanhempiakin tieteenharjoittaj ia
pieni l lä Teekkarielämän vinkei l lä ja vi isauksi l la , joita noudattamal la saattaa teh-
dä elämästään helpompaa ja nautinnol l isempaa. Listat ovat kivoja, joten men-
näänpä suoraan asiaan:

1 ) Pidä hauskaa
2) Osal l istu ja osal l ista (varsinkin ki ltahommiin!)
3) Älä pelkää kysyä
4) Hyödynnä ki ltahuonetta
5) Opi tuntemaan rajasi
6) Kokei le uusia asioita
7) Hyvät juomat ovat halvempia länsirajan tuol la puolen, toimituksen

pikatestin tuloksia on viereisel lä sivul la.

BrewDog
Punk IPA

IPA
5,6 %
0,33 l
22,90 kr

Omenamehu,
Unirestan
porkkana-
soossi ,
rapulakusi

Ei mittää,
l ievästi
metal l inen

Helppo, lem-
peä. Pehmeä,
lähes olema-
ton jälkimaku
(pitkä kuin
fuksivuosi)

Helppo olut,
ei IPAna yl lätä
mil lään mitta-
ri l la . Helppo
alku hyvi in
oluisi in.
7+/1 0

Ful ler’s ESB Bitter
5,9 %
0,33 l
1 9,90 kr

Rusehtava,
vaahdoton.
Oravan kesä-
turkki

Ruokaisa,
makea, paah-
toleipäinen

Paahteinen
mutta vahva,
erittäin hyvä.
Tasapainoi-
nen ja paksu.
Hyvä jälkima-
ku.

Hyvä entry-
point tum-
mempaan.
8/1 0

Oppigårds
Thurbo
Double IPA

DIPA
8,5 %
0,33 l
26,90 kr

#d1 801 0,
vessanpönttö
Wappuaamu-
na

Bussissa vie-
reen istuvan
alan miehen
hengitys,
elämäm_kolu

Alkuun vahva,
pehmenee
miel lyttävästi .
Pitkä jälkima-
ku yl ittää väl i-
naposteltavat

Kategoriansa
parhaita.
Maku ei pei-
laa prosent-
teja.

Testivoittaja

Zeunerts
Höga kusten

Lager/Ale
blend
5,7 %
0,5 l
1 6,00 kr

Vedel lä jat-
kettu viski .
Oluinen.

Bulkki ,
frisbeer

Kirpakka,
mutta vähän
laimea.
Hapokas,
jä lkimauton.
Kuin l i itu laku
lehmäl le.

Ri ittoisa.
Halpa mutta
“ihan ok”

6,5/1 0

Kal le Sprätt Ki ivi l imonadi
0,0 %
0,33 l
5,95 kr
(+1 kr pant)

Vaalea, pää-
rynämehui-
nen,
Fairymainen

Tuoksukyntti-
lä .
Todel la imelä.
Diabetes.
Nal lekarkkien
pintakäsitte-
lyaine.

Hedelmäinen,
trooppinen,
kumisaapas
kuumana
kesäpäivänä

Kiivin maku
kypsyy
“Ihan pirun
hyvä l imu,
ostaisin”
- Kumikurre
9/1 0

Oppigårds
Amari l lo

APA
5,9 %
0,33 l
20,90 kr

Hunaja, sama
kuin moni
aiempi

Vitun jepa,
IPA

Särmikäs.
Kesäi lta
merel lä au-
ringonlaskua
katsel lessa.
Serkun häi-
den jatkot.

Perushyvä, ei
ehkä aloittel i -
ja l le.
7,5/1 0
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Uula Ranta

Puheenjohtaja

Nimi Speksit Ulkonäkö Tuoksu Maku Yleisarvio
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Huomautus lukijoille: Koska tässä käsitellään fukseille hyvin tärkeitä

opiskeluelämän aloitukseen liittyviä asioita, on tämä juttu tehty erityi-

sen vakavasti. Valokuviin, jotka on valittu tätä vakavaa tunnelmaa ko-

rostamaan, on lisätty vakavat viikset.

Mitä olisin halunnut tietää fuksina

Fuksiminä, olet juuri päässyt unelmiesi
opiskelupaikkaan ja maai lman parhaa-
seen ki ltaan, onnittelut! Yl iopistossa
opiskelu tulee eroamaan si itä mihin on
totuttu, mutta si itä ei kannata huolehtia
l i ikaa. Kuitenkin tässä pari nopeaa pro-
tippiä.

Fuksivuosi on aikaa jota moni Teekkari muistelee lämmöl lä. Sen vuoden ai-
kana pääsee kokemaan ihan uudenlaisen opiskel i jakulttuurin ensimmäistä
kertaa. Kun ajattelen omaa fuksivuottani , herää usein halu kertoa fuksimi-
näl leni jä lkivi isauksia. Nyt minä kirjoitan ne ylös.

Kurssin ensimmäisi l lä luennoil la kan-
nattaa käydä, siel lä kerrotaan, että mi-
ten kurssi arvostel laan ja miten sen
pääsee läpi. Siel lä myös huomaa, että
kannattaako tulevi l la luennoil la käydä
vai kannattaako keskittyä enemmän
laskareihin, mahdol l isi in harkkatöihin ja
kurssimateriaal i in. Kurssin arvostelu
yleensä kertoo si itä kuinka pal jon on
laittanut si ihen aikaa. Hylsyjä ja ykkösiä
ei kannata si is pelästyä, voit uusia tai
korottaa ni itä ni in pal jon kuin haluat.

Opiskelu on kuitenkin vain osa suurem-
paa kokonaisuutta. Kun katsot ympäri l -
lesi , ni in näet muita fukseja samassa
ti lanteessa kuin sinä. Mutta jos katsoo
vähän tarkemmin, olet porukassa jotka
kaikki ovat ki innostuneet samoista
asioista. Vuosikurssi la iset, muut Teek-
karifuksit, vanhemmat tieteenharjoitta-
jat ja jopa assarit ja professorit. Nämä
ihmiset ovat todennäköisesti ni itä joi-
den kanssa tulet työskentelemään vielä
opintojen jälkeenkin. Heihin kannattaa
tutustua.

Järjestötoimintaa kannattaa kokei l la , sitä
en voi painottaa tarpeeksi . OTiT on todel-
la hyvä esimerkki , mutta ei todel lakaan ai-
noa. Järjestöhommissa oppii tuntemaan
ihmisiä ja saa pal jon kokemuksia yl lättä-
vistäkin asioista. Vastuuta ei kannata pe-
lätä, tekemäl lä oppii .

Kaikki tämä jaarittelu ja jälkivi isastelu
ti ivistyy nätisti näin: Lähde mukaan po-
rukkaan. Kun on kavereita ympäri l lä ,
ni in he tukevat sinua, ol i sitten kyse
opinnoista, järjestöhommista tai kesä-
töiden hausta. Lähde rohkeasti mu-
kaan, se tulee olemaan varmasti
hauskempaa kuin yksin pänttääminen.

ps. Opettele irkkaamaan. Tietoteekkarit
irkkaa.

pps. Ruokaloissa on pisimmät jonot
kel lo 1 1 :45-1 2:1 5, älä hyvä ihminen me-
ne si l loin syömään jos voit sen välttää.

tl ;dr Fuksina on kivaa, opettele irkkaa-
maan, lähde mukaan ja kuuntele kun
setä kertoo tarinaa.



Jouni "rapatte" Lammi , 2. vuosi

Miksi olet PRO?

Tuntui hyvältä idealta. Omat PRO:t ol ivat hyviä, joten näin jatkan perinnettä.

Kuinka punnitset fuksin soveltuvuuden tietotekniikan opiskelijaksi vain

yhdellä kysymyksellä?

Pal jonko sataan koodirivi in tarvi i kahvia?

Ketkä kaksi kiltalaista valitsisit vanhemmiksesi?

abortti , koska hyvät geenit ja kleine, koska ainoa nainen.

Montako fuksia tarvitaan vaihtamaan lamppu?

Riippuu kuinka hyvin ne on opetettu.

Kerro elämänviisaus.

Maanantai i lman kal jaa on harhakuvitelmaa.

Voit lähettää kolmen sanan viestin ajassa

taaksepäin fuksi-itsellesi. Mikä on viestisi?

Brrt, l inja pätki i .

Kumoa/todista seuraava väittämä: Elämme simulaatiossa.

Emme elä simulaatiossa, koska Matrix. Simulaatiossa ei ol isi elokuvaa simulaatiosta

näyttäisi si is tältä

Taru "koops" Järvelä , 4. vuosi

Miksi olet PRO?

Hain proksi , koska haluan TEKkitaskun.

Kuinka punnitset fuksin soveltuvuuden tietotekniikan opiskelijaksi vain

yhdellä kysymyksellä?

Kuinka pal jon istut koneel la?

Ketkä kaksi kiltalaista valitsisit vanhemmiksesi?

jsloth, ihminen jol la on aivot, järkeä ja hauskuutta
Meeri äidiksi , koska tiukka ja antaa hyviä neuvoja.
En kyl lä osaa kuvitel la tätä

Kuuluuko ananas pitsaan vai ei?

Kuuluu. Ei si is oo pakko ol la, mutta totta kai saa ol la.

Voit lähettää kolmen sanan viestin ajassa

taaksepäin fuksi-itsellesi. Mikä on viestisi?

Paju ei fuksi

Olli "abortti" Törrönen , 2. vuosi

Miksi olet PRO?

Syksyl lä ol i hommat mukavia ni in päätin lähteä itsekin mukaan.

Kuinka punnitset fuksin soveltuvuuden tietotekniikan opiskelijaksi vain

yhdellä kysymyksellä?

Motivoiko sinua opiskel la tämän alan hommia?

Ketkä kaksi kiltalaista valitsisit vanhemmiksesi?

Jouni Lammi, koska vastuul l inen ja hyvä tyyppi ja
Arttu Pulkkinen, koska osaa ottaa vähän rennommin.

Mihin äärijärjestöön liittyisit?

Jehovan todistaj i in. Koska ne tunkee toisten kämppiin.

Mitä tietokoneilla voi tehdä?

Pelata CS ja ohjelmoida. Eiköhän si inä ole aikalai l la
kaikki tärkeimmät.

Jos syöt itsesi niin paisutko kaksinkertaiseksi vai

katoatko kokonaan?

Katoan kokonaan. Koska kun syön itseni pois ni in
minua häviää sitä myöten pois.

Voit lähettää kolmen sanan viestin ajassa taaksepäin fuksi-itsellesi.

Mikä on viestisi?

Ota enemmän viinaa.

OTiTin PROt
HAASTATTELUssa
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Arttu “juomasa” Pulkkinen , 2. vuosi

Miksi olet PRO?

Koska Kurre hoiti hommat PROna hyvin, se herätti ki innostuksen ja haluan
muil lekin hyvän aloitusvuoden.

Kuinka punnitset fuksin soveltuvuuden tietotekniikan opiskelijaksi vain

yhdellä kysymyksellä?

ÖÖ-ö-öö… Onko tietokoneet tuttuja?

Ketkä kaksi kiltalaista valitsisit vanhemmiksesi?

Kurre on mukava isäntähenki lö ol lut… Taru on one of
the guys el i se ei periaatteessa menis… Sebu on
hyvä hoitaan ki ltahuonetta el i se ois oikein hyvä.

Kerro oikea toimintamalli UFOn kohtaamistilanteessa.

Ota kuva; huuda “ei vittu, onkohan tol la tissit!?”; mene
katsomaan onko tissieläimiä; totea, että siel lä on
tissieläimiä (“ahaa, siel lä on tissit”); kirjoita irkki in tästä, olet löytänyt tissit; voit
lähteä vittuun koska ufoista on nyt tiedotettu muil le.

Kauanko kirahvilta kestää oksentaa?

Sanoisin noin 1 3 sekuntia.

Jos et olisi otitlainen, mikä olisit?

SIKki varmaanki, elektroniset ja tietotekniset asiat on aina ki innostaneet.

Voit lähettää kolmen sanan viestin ajassa

taaksepäin fuksi-itsellesi. Mikä on viestisi?

Enemmän fuksipisteitä

Topi “stella” Kurtelius, 2. vuosi

Miksi olet PRO?

Mulla sattu semmonen hyvä tuuri että Karsikon Vil le ol i omana PROna ja hoiti
hommansa tosi hyvin. Aattel in että omalta osaltani haluan jatkaa hyvää toimintaa.

Kuinka punnitset fuksin soveltuvuuden tietotekniikan opiskelijaksi vain

yhdellä kysymyksellä?

Kuinka pal jon vettä syrjäytät kun hyppäät ammeeseen?

Ketkä kaksi kiltalaista valitsisit vanhemmiksesi?

Ensimmäinen on helppo: Atte “Kumikurre” Jauhiainen
ihan ehdottomasti . Toinen, ottaisin varmaan Laura
Punkerin että ois ni inku oikee äiti , joku nainen kuitenki
mukana

Kuinka selittäisit pilvipalvelut mummollesi?

Pilviä siel lä taivaal la näkyy, ja semmosia mastoja aina näkyy pitkin ja poikin. Sitten
ne mastot lähettää tietoja sinne pi lvi in ja tuul i kul jettaa ni itä pi lviä. Siel lä on toinen
masto, joka ottaa pi lvien kul jettamat viestit ja si irtää sitä kautta tietoa eteenpäin.

Mikä pelinappula olet monopolissa?

Kyl lä mää olen se kenkä. (Miksi?) I sovel i pelasi aina kenkänä ja se voitti .

Oletko tietokoneen slave vai master?

Si is slave, ei kahta puhetta.

Voit lähettää kolmen sanan viestin ajassa

taaksepäin fuksi-itsellesi. Mikä on viestisi?

Juo enemmän kal jaa

Eetu “jooseppi” Huusko, 4. vuosi

Miksi olet PRO?

Halusin jol la in taval la ol la ki l tatoiminnassa, ja hal l itushommat on käyty.
Toimarinakkejakaan en jaksanu, ja PRO-hommat vaikutti
hauskoi lta.

Kuinka punnitset fuksin soveltuvuuden tietotekniikan

opiskelijaksi vain yhdellä kysymyksellä?

Onko tässä kossua?

Ketkä kaksi kiltalaista valitsisit vanhemmiksesi?

T3mu ja Sakke koska ne on hyviä äitihahmoja molemmat.
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Kerro lyhyt, paska vitsi

Mustanaamio meni nakkikioski l le. Kioskin myyjä kysyi la itetaanko kaikki mausteet.
Mustanaamio sanoi “ei”.

Minkä supervoiman haluaisit? Mikä olisi ensimmäinen asia mitä tekisit

voimillasi?

Real ity warping, todel l isuuden muokkaus. Ottaisin eteeni lavan kal jaa.

Mikä on lempi kellonaikasi?

Se on kakskytkaks yl i kolome.

Voit lähettää kolmen sanan viestin ajassa

taaksepäin fuksi-itsellesi. Mikä on viestisi?

Si inä ol i kossua
Fuksinaal i 201 7 1 1
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Niklas "Sebu" Riikonen , 5. vuosi

Miksi olet työvoimaministeri?

Si itä saa syyttää vaal ikokousta.

Kuinka punnitset fuksin soveltuvuuden tietotekniikan opiskelijaksi vain

yhdellä kysymyksellä?

Mikä on paras distro?

Ketkä kaksi kiltalaista valitsisit vanhemmiksesi?

Jaa-a… tämä on paha. Otetaan ainakin toiseksi T3mu,
koska se ehti jo ol la PROna. Pistetään toiseksi Spike_B
koska ovat T3mun kanssa jo kasvattaneet Sakkea yhdessä.

Oletko jo lakannut lyömästä fuksejasi?

No comment

Miksi? Milloin?

Koska. Tänään.

Minulla on liikaa perunoita. Keksi jokin

käyttötarkoitus niil le (syömisen lisäksi).

No siis vodka tulee ensimmäisenä mieleen.
Mutta jos halutaan jotain aktiviteettia ni in tehdään
perunatykki.

Voit lähettää kolmen sanan viestin ajassa

taaksepäin fuksi-itsellesi. Mikä on viestisi?

Käy vittu PK2

Joonas "kannadan" Soudunsaari , 4. vuosi

Miksi olet työvoimaministeriön valmisteleva virkamies?

Minä tykkään fuksien kanssa telmiä.

Kuinka punnitset fuksin soveltuvuuden tietotekniikan opiskelijaksi vain

yhdellä kysymyksellä?

Android vai iPhone?

Ketkä kaksi kiltalaista valitsisit vanhemmiksesi?

Antti Möttönen, koska hän on setämies ja Visa, koska ol i fuksivastaava.

Kuinka händläät poikkeuksia?

Hakkaan niin kauan kunnes toimii .

Mikä laulu kuvaa parhaiten työskentelyäsi fuksien

parissa?

Never gonna give you up.

Lempipokémonisi?

Mewtwo

Voit lähettää kolmen sanan viestin ajassa

taaksepäin fuksi-itsellesi. Mikä on viestisi?

Biletä l isempää, juo

[Lukijakysymys työvoimaministeril le ja hänen virkamiehelleen]

Olen herkkä ja hiljainen. Minulla on koulussa kaksi parasta kaveria, enkä

ole yksinäinen, mutta minulla on hirveän heikko itsetunto. En luota itseeni

enkä kykyihini ollenkaan. Miten saisin lisää itseluottamusta?

-Twilight <3

Tähän on olemassa seitsemän kohdan ratkaisu:
1 . Vittu, Twil ight.
2. Yrittäisit edes.
3. Tutkimusten mukaan alkohol i kasvattaa sosiaal isuutta.
4. Myöskin tutkimusten mukaan sosial isoiminen kasvattaa itseluottamusta. Mene
ki ltahuoneel le (aivan sama mihin).
5. Viski on aina hyvvää.
6. Jos ei lähde toimimaan niin alkohol ismi on aina ratkaisu.
7. Päivystävän päihdekl inikan puhel innumero on 0931 042947. Tosin tämä on
Helsingin kaupungin päihdetyö mutta eiköhän nekin osaa neuvoa.
Onnea elämään Twil ight!





Superfuksi , mikä ja kuka se sel la inen oikein on? Monet luulevat, että Super-
fuksi on henki lö, joka kiertää riennoissa, on akti ivinen oman kiltansa ja
muidenkin porukoiden tapahtumissa, ja seuraavana vuonna kannustaa
uusia fukseja samaan. Osittain tämä on varmastikin totta, mutta monet ei-
vät tiedä koko totuutta. Superfuksin toimenkuvaan l i ittyy myöa jotain suu-
rempaa ja merkittävämpää. Tässä meidän ki ltamme superfuksi la ittaa
terveisensä uusi l le fuksei l le ja kertoo puuhistaan kolmannessa persoonas-
sa.

Kuva ©Tatu Lappalainen

Superfuksi harvinaisessa identiteetin
pal jastavassa kuvassa.

Onko se pelle?
Onko se alkoholisti?

Ei, se on killan superfuksi!

Aamukahdeksan ja i l tapäivänel jän
väl i l lä hän saattaa esi intyä taval l i -
sena opiskel i jana muiden joukossa.
Mutta kun päivä kääntyy i l laksi ja
pimeä nousee kätköistään verhoa-
maan Oulua, si l loin alkaa tapahtua.
Superfuksi la ittaa vi itan selkäänsä,
nostaa kalsarit haalariensa pääl le ja
aloittaa ihmisten pelastamisen.

Monet yöpaikkaa vai l la ol leet hen-
ki löt ovat saaneet katon päänsä
pääl le Superfuksin noudettua hei-
dät parempaan talteen. Monet ja-
noiset ovat saaneet kurkkuunsa
kostutusta Superfuksin huomates-

sa apua kutsuvan hi l ightin. Kata-
kombien syövereistä Superfuksi on
kykenevä si irtymään apua tarvitse-
vien luokse häkel lyttävän nopeasti .
Vanhojen vi idakon sananlaskujen
mukaan Superfuksi kuulee tapah-
tumista sähköpostitiedotusta no-
peammin, haistaa Talol la olevan
ti la isuuden mahdol l isen yksityis-
luonteen ja toisinaan poistuu vi ida-
kosta ja l i ikkuu kaupungi l la kuin
kuka tahansa meistä. (Vielä yksi vi i -
dakon sananlasku on "Herätä pi-
meässä ja nähdä Superfuksi - mikä
kaamea kohtalo", mutta ei mennä
nyt si ihen.)

Superfuksin palvelusaika on kui-
tenkin vain noin vuoden mittainen.
Aina Wapun aikoihin val itaan uusi
Superfuksi joka on velvol l inen jat-
kamaan kunniakasta perinnettä ja
auttamaan apua tarvitsevia. Näin
ol len Superfuksi voi viettää leppoi-
sia eläkepäiviä (mm. ni iden pelas-
tamiensa henki löiden kanssa, jotka
edel leen löytyvät asunnon syöve-
reistä).

Haluatko sinä Superfuksiksi? Rekry
on jo käynnissä, hae si is mukaan.
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Talolla kaljaa ...ja muistoja
Teekkaritalon ol lessa remontissa ainakin lokakuuhun asti meil lä on vain
kauniita muistoja kristal l inkirkkaana mielessämme (tai sitten ei). Pyysimme
Tietoteekkaritovereitamme jakamaan rakkaimmat muistonsa tuohon syn-
tien pesään l i ittyen. Muistoista voi huomata, miten vaaleansininen raken-
nus voi ol la sattuman mahdol l istama kohtauspaikka kahden ihmisen väl i l lä ,
miten ryyppäyspaikka voi yl lättää tarjoamal la muutakin kuin ryyppäämistä,
ja vi imeisen muiston kauniit sanat saavat varmasti ni in
mies- nais-, kuin muukyyneleetkin virtaamaan
valtoimenaan.

Olin hallituksen jäsenenä (tvm)
pitämässä jotain tapahtumaa talolla. Saat-

toi olla Wappuinfo, fuksisitsit tai joku talolla tapahtuma emt.
Taloa siivottiin sitten tietenkin bileiden jälkeen neljältä aamu-
yöstä, josta sitten kaverihallituslainen tuli huikkaamaan, että
naisten vessassa on joku nukkumassa. Huomasin, että pönt-
töhuoneen ovi oli auki ja avatessani sen löysin sieltä vain
oman apulaiseni sammuneena pöntöllä istumassa. Muis-
taakseni oli ihan housutkin jalassa.

> ole sitsit

> ole jatkot

> anna kaverille lainaan 20 e

> pöydällä on yhtäkkiä 20 peltikattoa

> juo kattoja

> sovi että kaveri pääsee kämpille nukkumaan

> herää talon vessasta 5 aamulla

No semmonen, että kun kerran oli tämä OTY:n slumber
party, niin raahasin mukanani SNES:in sinne ja pelasin sii-
nä sitten Teekkaritalon tykillä ja kankaalla Megaman X:n
läpi. Tämmönen stoori, että kyllä siellä joskus pääsee
muutakin tekemään kuin ryyppämään ja riehumaan.
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Teekkaritalo on lempinimensä mukaisesti minulle Talo. Se on paikka,

jossa voi olla. Siel lä voi istuskella ja puhua ihmisten kanssa siitä miten

Mordorin ekonomia toimii. Siel lä voi saunoa sielunsa kyllyydestä. Siel lä

voi vääntelehtiä tanssilattial la aivan kuin tanssisi , siel lä voi laulaa vähin-

tään kaksi laulua joka ilta ja siel lä voi tutustua ihmisiin, joista tulee hyviä

kavereita.

Olen ollut Talolla hupsuissa vaatteissa, muun muassa pyhäpuvussa, olen

ollut ilman vaatteita, olen antanut tahmean parketin pitää kiinni var-

paistani, olen hengittänyt savukoneen savua auringon laskiessa ja nous-

tessa, olen paleltunut ulkona ja hionnut sisäl lä, olen kuullut jo kahdesti

naisen sanovan minulle, että "olet mukava tyyppi mutta…", olen katsel-

lut tähtiä ylätasanteelta ja olen liukastellut sisäpihan jäil lä päästäkseni

Ikuisen Teekkarin haudalle. Kuten sanottu, Talo on paikka jossa voi olla.



Pahaa-aavistamattomana torstaina kel lo 1 6:1 6 Linnanmaal la katkesivat yh-
täkkiä sähköt, mikä johti si ihen että Otitsun, tuo ki l lan sydän, meni särki .
Tästä syystä nettisivut eivät toimineet, ja mikä pahinta, Otitsunin
väl ityksel lä irkkaavat ihmiset eivät päässeet irkki in miettimään ääneen
mistä mikäkin suomen kielen sana on peräisin. Tästä seurasi luonnol l isesti
täysi kaaos ja sekasorto seuraavien lähes kuuden tunnin ajaksi , kunnes
Internetjumala katsoi ihmiskunnan kärsimystä ja totesi sen ol leen ri ittävää,
ja soi meil le taas meidän jokapäiväisen irkkimme.

Tästä pimeästä ajanjaksosta selvisi yksi si lminnäki jän kirja l l inen kuvaus,
jonka julkaisemme sel la isenaan viereisel lä sivul la. Aineisto saattaa järkyttää
akateemisesti nuorempia perheenjäseniä.

Al la konseptikuva virei l lä olevaa elokuvasovitushanketta varten.
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Koska kaikkea kannattaa kokei l la , mietin mikä ol isi oikeasti jotain aivan muuta. Mi-
ten ol isi jos haastattel isi itse istuvaa presidenttiä? Ei si inä mitään menettäisi vaikkei
minkäänlaista vastausta tul isikaan, ja mikäl i tul isi ni in ol isihan se hienoa. Kirjoitin si is
muutaman varmasti yleisimmin esitetyistä kysymyksistä erottuvan kyssärin, kuten
"Pal jonko Suomi painaa?" ja "Mimmonen homma?" ja lähetin ne presidentin kansl i-
aan saatesanoin varustettuna. Kuukausi myöhemmin kansl ia lähetti kohtel iaan vas-
tauksen:

Kiitos Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle esittämästänne haastattelupyynnöstä. Suo-
mi 100 -juhlavuoteen sisältyy hienoja ja mielenkiintoisia tapahtumia, joihin liittyen presi-
dentti on saanut lukuisia kutsuja ja pyyntöjä. Kuten ounastelitte, joudummekin
valitettavasti toteamaan sanojanne lainaten: ”Tasavallan presidentti on kiireinen tärkei-
den asioiden kanssa”.
Toivotamme teille oikein hauskaa loppuvuotta ja kiitämme piristävästä viestistä!

Sanoin si is kirjeessäni , että "Mikäl i saamme tei ltä vastauksen 'Tasaval lan presidentti
on ki ireinen tärkeiden asioiden kanssa, ol isittepa tekin', tyydymme toki si ihenkin."
Jostain syystä jättivät loppuosan lainaamatta.

Al la taitei l i jan kuvaus tapahtuneesta, oikeal la minä ruikuttamassa rannal la Salen ki i-
ruhtaessa kohti seuraavia haasteita.

Nora,

65 min, sci-fi , kevyt toiminta
-Nora syö luvattomia aineita avaruuslentokonees-
sa samal la kun Prohvessori Zacharias nukkuu ja
lei ja i lee kohti kanssamatkustaj ien rinnuksia.
-Saavuttuaan neuvostovalmisteisel le
avaruusasemal le (valmistaja assumoitu)
kaksikko taistelee ihmiskuntaa vastaan temppuilevan
tekoälyn kanssa
-Täl le löytyy myös 29-minuuttinen jatko-osa
nimel lä Twinkle Nora Rock Me!, mutta 65
minuuttia Noran ja Rohva Zakken seikkai lu ja
ri itti toimittajal le ihan hyvin.
Arvosana: 2/ 5 avaruudessa lei ja i levaa popcornia

Mobile Suit Gundam Thunderbolt,

4 x 1 8 min, sci-fi , draama, toiminta
-Avaruusrobotteja, vi l l iä jazzia ja äkäisiä nuoria
miehiä. Mitä muuta i ltaan tarvi i?
-Osa pidempää Mobile Suit Gundam -franchisea,
mutta tämän voi katsoa itsekseen i lman että on
perehtynyt muuhun sarjaan.
-Jos haluat fi i l istel lä vähän synkkää avaruusseikkai lua,
katsoa kivaa animaatiota ja kuunnel la hyvää jazzia, sopi i
tämä iltaasi .
Arvosana: 1 .5/ 2 jazzin tahti in tärisevää avaruuspakaraa
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An ime a i l l a k s i

Kotonoha no Niwa (Garden ofWords),

46 min, draama, romanssi
- Eräänä sateisena päivänä, nuori kenkä-
suunnittel i jaksi halajava miehenalku tapaa
yksinäisen naisen.
- Molempien taistel lessaan omia elämänti lanteitaan
vastaan, he huomaavat haikai levansa yhteisten
sadepäivien perään.
- Kaunista animaatiota, musi ikkia sekä tunnelmal l ista
meininkiä ja ehkä hieman romanti ikkaa.
- Pakko rehel l isyyden nimissä myöntää, että tämä on
yksi toimittajan suosikki animeleffoista
Arvosana: 2/2 kesämyrskyn
kostuttamaa sateenvarjoa

Tuleeko l i ian usein vastaan tylsiä i l toja, jotka haluaisit vain kuluttaa kat-
soen japani la isten ajatuksenkulun tuotoksia? Kuulostavatko sarjat kuten
Naruto ja Dragon Bal l kovin mainstreameilta ja haluaisit tutustua johonkin
edes hieman tuntemattomampaan? Jos vastasit kyl lä , olet eksynyt oikeaan
paikkaan!

Ohessa esittelen pari animaatioteosta, jotka kaikki täyttävät tietyt kritee-
rit. Ne kerkeää katsomaan kevyesti yhdessä i l lassa (maksimikesto kaksi
tuntia) ja hyvin todennäköisesti näihin ei törmää jokaisessa "Top Ten Ani-
mes Of Al l Time!! !" -l istassa. Kaikki tulevat teokset eivät si is ole yleisen
miel ipiteen mukaan hyviä, eikä edes toimittaja itsekään pidä ni istä, mutta
hei , saapahan nii l lä sentään pimeää syysi ltaa kulutetuksi . Löytyy l istasta
si l ti hyviäkin teoksia, joita kehtaa Aikuisten OIkeasti™ suositel la eteenpäin!

Suna no Bara: Yuki no Mokushiroku

(Desert Rose),
44 min, toiminta
- Naisista koostuva terrorisminvastainen
iskuryhmä C.A.T. (Counter Attack Terro-
rism) lähetetään puolustamaan maai lman
mahti_miästen kokousta terroristei l ta.
- C.A.T. asettautuu asemiin Alpei l la si ja itse-
vaan kokouspaikkaan, tietenkin sisäköna-
suihin naamioituneena, valmistautuen
mahdol l iseen iskuun.
- Ryhmä varjostaa räjähteiden jakelusta
epäi ltyä naisista sekä vi inasta juopunutta
tohtoria, kunnes kaikki ei menekään suun-
nitelmien mukaan…
Arvosana: 3/ 5 aavikkoruusua

Arashi no Yoru ni (On a Stormy Night),

1 h 47 min, seikkai lu , sopi i myös perheen pienimmil le
- Eräänä myrskyisenä yönä, kaksi yksinäistä sielua
löytävät sattumalta toisensa samasta ladosta
sateelta suojassa. Mutta kun sää kirkastuu, ja uudet ystä-
vät näkevät ensi kertaa toisensa, pal jastuukin jotain mitä
kumpikaan ei osannut odottaa!! !1 1 1 ! !1 !
- Tarina kertoo suden ja semmoisen karvaisen nel i ja lkai-
sen sorkkaeläimen epätodennäköisestä ystävyydestä.
- Söpö ja tunteikas elokuva
- Elokuva perustuu kirjasarjaan, ja si itä
on myös tehty 3D-animoitu animesarja.
Arvosana: 3/ 6 turrien turmelemaa
kahden eläinkunnan edustajan
väl istä ystävyyssuhdetta






