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WAPPUNAKIN HÄVIÄÄ?
Näin tupsunarun rusetille solmimisen lähestyessä uhkaavasti olisi oiva
tilaisuus heittäytyä pateettiseksi ja muistella menneitä Wappuja, mutta
jätän ne “Silloin kun minä olin nuori...“ huutelut aidoille jarruille.
Sen sijaan painan leuan tiukasti kiinni rintaan, suuntaan kohti
uusia pettymyksiä ja heitän piinkovan analyysin onnistunko häviämään
tänä(kin) Wappuna. Katellaan sitten toukokuun puolella tuliko (miinus)
seitsemän oikein tai edes kolme+lisänumero.
Lauantain Teekkaritalo-pippaloissa ei juuri pieniä failausmahdollisuuksia ole. Eeppisen tason “sytytänpä haalarini hihoista nämä
keinokuituiset pinkit karvat palamaan tässä grillaillessa“ failuret
eivät ole poissa laskuista, mutta todennäköisyys on onneksi pieni.
Sunnuntain Kirkkovenesouduissa onkin jo potentiaalisen häviön
makua. Allekirjoittaneen uimataito on muistaakseni jossain kiven
(hohkakivi tosin kelluu paremmin) ja neliraajahalvautuneen Michael
Phelpsin välimaastossa, joten mahdollisessa airoihin istahtamisessa on
aina oma jännityksensä. Mutta
mitäpä turhaan vesillä jännittämään,
kun tuo onnistuu maallakin. Wappukyykkä se vasta hasardia onkin!
Kyykkähän on mm. Ifin henkivakuutusehdoissa luokiteltu “riskialttiiksi
kilpaurheilulajiksi“. Todennäköisesti tulee revittyä käsi ja/tai selkä
rikki siinä kyykkäkiimassa. Jälkisoudut pidetään Onnelassa ja tunnettu
faktahan on, että Onnelassa ei voi kuin hävitä, joten se siitä.
Maanantain Lomalentositseistä on tulossa semmoinen spektaakkeli,
jota ei parane missata. Mikäli pelikaani ei lennä turbiiniin eikä tule
tehtyä henkilökohtaista Lost-mindfuck-haaksirikkoutumista, naamantaina
ei hävitä.
Tiistain humupuolen nurmikkopippaloista ei ole kummempaa
analysoitavaa: jos on nätti ilma niin tulee varmaan nollailtua siellä,
sateen sattuessa voikin vaikka mennä koodaamaan soppia. Win-Win, ellen
polta itseäni auringossa. Illalla sitten taas perusvarmat Teekkaritalopippalot. Failausvapaa päivä tämäkin.
Keskiviikkona suunnataan sentteriin ja häviön todennäköisyys
kasvaa pykälän verran. Wesibussilla sompaillessa kulkuväline on helppo
unohtaa just sinne väärälle pysäkille - kokemusta on. Keskiviikkokin on
säästä riippuvainen päivä - toivottavasti päivystysvuorossa olevalta
pekkapoudalta on tilattua aurinkoa koko Wapuksi. Waatonaaton bileet
ovatkin sitten Tähdessä (aka entinen Foxia) ja Tähdestä ei olekaan kuin
hienoja muistoja ♥
Torstain Teekkariwapun julistus, Wappukulkue ja fuksiuitot ovat
aurinkoisena päivänä joksenki häviöneutraalia aluetta. Illalla sitten
räjähtää, kun Tähden lavalle kipuaa Movetron. Torstain kääntyessä
perjantaiksi onkin aika suunnata Asematunneliin örisemään ja sieltä
seuraamaan fuksien lakitusta ja jos sitä tänä vuonna sillikselleki
jaksaisi. Voittoa kaikki tyynni.
TL;DR? Yhteenvetona todettakoon, että Wappuna on pirun vaikeaa
hävitä, asenne ratkaisee.
Wappuilemisiin
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S U R V I V A L

K I T

- Wapun tärkeimmät tavarat
Wapusta hengissä selviäminen vaatii oikeanlaiset varusteet. Tässä
on lista perusvarusteista, joilla normaalin wapunviettäjän elämä
helpottuu huomattavasti. Extreme-wappuilijat sitten tarvitsevatkin
näiden lisäksi mukaan ainakin hehkutikkuja, kaasunaamarin ja puoli
kilometriä bondage-teippiä.

Päälle:
•
•
•
•

Haalarit - vuoden aikana nurkkiin pölyttymään jääneet
haalarimerkit on hyvä ommella viimeistään nyt
Wappusälää, serpentiiniä yms.
Aurinkolasit - säästä riippumatta, olet saletisti cool
Kunnon kengät - semmoiset, joilla jaksaa olla jalkeilla
useammankin päivän

Taskuihin:
•
•
•

2 euron kolikoita Wesibussia varten
Laulukalu
Särkylääkettä haalarin taskuun

Reppuun/laukkuun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vesipullo
Ruokaa, esim. beef jerkyä (kts. ohje seuraavalta sivulta)
Lämmintä vaatetta - vaikka aurinko paistaisi päivällä,
yöllä on kylmä!
Pyyhe - “always bring a towel“
Aurinkorasvaa
Kertakäyttösadetakki
Ehkäisyvälineet, esim. teekkarilakki
Muovipusseja
Solumuovinen istuinalusta
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B E E F

J E R K Y

- Snack of the Champions

Usein pitkissä selviytymiskamppailuissa kuten excursioilla ja Wapun
aikaan tulee mätettyä suuhunsa jäätävät määrät kaikennäköistä
hiilarirasvascheissea kuten sipsejä, ranskalaisia perunoita, pitsaa
jne. Ravintoympyrä suppenee kovaa vauhtia ravintosektoriksi ja
makrojakaumat on viduillaan - ei hjuva.
Ratkaisu ongelmaan on beef jerky eli marinoitu, suikaleina kuivattu
liha. Sen lisäksi, että jerky on taivaallisen hyvää, se on myös
terveellistä, tai ainakin huomattavasti terveellisempää kuin monet
muut snacksit - jerky kun on lähes puhdasta proteiinia, vain muutama
prosentti rasvaa eikä lainkaan hiilihydraatteja. Valmistusprosessikaan
ei vaadi gourmee-kokin tutkintoa.
Perusvarma valinta kuivattavaksi lihaksi on naudan sisäpaisti. Jerkyn
valmistus aloitetaan poistamalla lihasta ylimääräinen rasva sekä
kalvot ja leikkaamalla paisti 3-5mm paksuiksi ja noin 10-15cm pitkiksi
suikaleiksi syiden mukaan. Leikkausoperaatiota voi helpottaa pitämällä
paistia pari tuntia pakkasessa, jolloin se on leikattaessa hieman
kohmeista.
Tämän jälkeen liha marinoidaan. Vaivattomin tapa on heittää suikaleet
ja marinadi pakastepusseihin ja pussit jääkaappiin noin 8-24
tunniksi. Pusseja kannattaa välillä käännellä marinoinnin tasaisuuden
varmistamiseksi.
Perusmarinadi noin kilolle lihaa:
•
•
•
•

1 dl soijakastiketta
1 dl Worcestershire-kastiketta
1-2 tl nestesavua (saa mm. Stockmannin Herkusta)
lisäksi mausteita maun mukaan: mustapippuria, chilijauhetta, valkosipulia
jne.

Lihat kuivataan uunissa tai kuivurissa. Suikaleet pujotellaan puisiin
grillitikkuihin (ei mintun makuisiin hammastikkuihin, tulee pahaa!) ja
ripustetaan uuniritilälle roikkumaan. Sopiva kuivauslämpötila on noin
60ºC ja kuivausaika vaihtelee 8-11 tunnin välillä, kiertoilmauunissa
tunnin tai pari vähemmän kuin normiuunissa. Normiuunin luukku pitää
kiilata hieman raolleen ilmanvaihdon takaamiseksi. Kypsyyden huomaa
kuitenkin parhaiten kokeilemalla: valmiin jerkyn pinta murtuu hieman
taittaessa, mutta jerky ei katkea. Valmiit jerkyt säilyvät kuivassa
paikassa kuukausia, mutta käytännössä ne tulee syötyä alle viikossa.
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K R A P U L A
- Ja kuinka selviytyä siitä

Päänsärkyä ja pahoinvointia, väsymystä, vapinaa,
hikoilua ja janoa. Kissa on käynyt paskomassa suuhusi
ja kännikeiju on vaihtanut taas kaikki setelit
kolikoiksi. Fyysisten oireiden lisäksi morkkis
edellisillan toilailuista. Useimmat Terminaalin
lukijoista ovat ainakin joskus heränneet näissä
tunnoissa.

Krapulan kemiallinen perussyy on etanolin hapettuminen aineenvaihdunnassa
etyylialdehydiksi. Etyylialdehydi on myrkkyä ihmiskeholle. Jo ulkoisesti
etyylialdehydi ärsyttää ihoa ja aiheuttaa kirvelyä
silmissä niihin joutuessaan. Etyylialdehydin lisäksi
kehossa voi velloa edellisillan juomista riippuen
myös muita sinne sopimattomia yhdisteitä, jotka
voivat johtua esimerkiksi etanolin seassa olevista
muista alkoholeista (esim. pieniä määriä metanolia).
Lisäksi
alkoholin
kiihdyttämä
aineenvaihdunta
sekä hikoilu voivat aiheuttaa nestehukkaa, joka
on
omiaan
pahentamaan
oloa
juopotteluillan
jälkeen. Puhumattakaan kännipäissään harjoitetusta
tupakoinnista. Krapulan voimakkuuteen vaikuttavat
toki myös fyysiset seikat kuten sukupuoli, ikä,
paino, rasvaprosentti, unenmäärä sekä se kokemus/
harjoittelu/viinapää.

8

Krapulalla on eri asteita ja vaiheita. Aamupäivän kuoleman pelko
voi vaihtua iltaa kohti jo pelkoon ettei kuolekaan. Pahista pahin
krapula kuitenkin on Phil Collins -darra. Tässä tilassa jätät tyttö/
poikaystäväsikin, kun sekin näyttää Phil Collinsilta.
Muita tunnettuja krapulan asteita:
• Kultakutri-darra: Heräät kolmen karhun kanssa, jotka myöhemmin
paljstuvat kolmeksi juopoksi. Olet yltäpäältä “puurossa”.
• Nils Holgersson -krapula: Heräät jonkun hanhen vierestä ja olet
lähdössä etelään sen kanssa.
• Roope Ankka -krapula: Olet tienannut aika helvetisti rahaa ilman
housuja.
• Susi-krapula: Puret mieluummin kätesi irti kuin herätät lähtiessäsi
sen joka kätesi päällä nukkuu.

Krapulan parantaminen
Krapulan parantamiseen ei ole ihmekeinoja, se paranee kyllä itsestään.
Omaa oloaan voi koittaa helpottaa lepäämällä, särkylääkettä ottamalla
ja hampaiden pesu voi auttaa pahan maun pois saamiseen suusta. Veden
juominen auttaa nestehukkaan, mutta mehu paremmin laskeneeseen
verensokerin tasoon. Kovin happamia juomia ei kannata juoda, koska ne
voivat pahentaa krapulan aiheuttamaa närästystä ja muutenkin hapokasta
oloa. Eräs tunnettu kotikonsti krapulaoireiden lieventämiseen on
loiventavan/tasoittavan/korjaussarjan nauttiminen, mikä ei välttämättä
tarjoa kuin hetkellistä helpotusta.
Krapulassa ei kannata urheilla, koska krapula itsessään rasittaa jo
kehoa melkoisesti. Kevyt ulkoilu raikkaassa ulkoilmassa sen sijaan
voi parantaa oloa. Silloinkin pitää muistaa varoa ettei maksa vingu
niin kovaa, että sokeat kävelee autojen alle. Toinen krapulaa ehkä
helpottava ”liikuntamuoto” on seksi. Puuhaillessa erittyvä endorfiini
on hormoni, joka stimuloi samoja reseptoreja kuin opiaatit, eli
vähentää kivuntunteita. Seksi soolona ajaa samanasian. Kuulemma. En
ole kokeillut.
Krapulapäivää voi viettää myös katsoen laatuleffoja, kuten Paavo
Pesusieni: Elokuva, Pelkoa ja Inhoa Las Vegasissa tai Top Gun (kertoo
vain lentämisestä). Tämän voi helposti yhdistää
kavereiden kanssa tyhjännauramiseen, jos satutte
kämppisten kanssa olemaan yhtä aikaa krapulassa.
Siirtyminen leffahyllylle ja DVD:n sujauttaminen
soittimeen voi osoittautua yllättävän haastavaksi
krapulassa, joten monesti erilaisten auto- ja
ruoanlaitto-tv-ohjelmien tai vaikkapa tv-chat
ja tv-shop ohjelmien surffailu kuola poskella
valuen sohvalla maaten saa ajaa asian.
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Voihan se olla, ettei sisällä pysy Rapalan uistinkaan, mutta syöminen
voi auttaa omalta osaltaan olon helpottamiseen. Krapulasyömisenkin
suhteen on useita eri koulukuntia. Harvat suosivat terveellistä ja
tasapainoista ateriaa krapulaoireita kärsiessään. Suurin osa tukeutuu
mausteiseen ja rasvaiseen ruokaan, kuten munakkaaseen, makkaroihin,
pizzaan tai kebabiin. Auttaahan mausteinen ruoka osaltaan paskanmaun
suusta häivyttämiseen. Krapulassa kannattaisi kuitenkin mieluummin
syödä makeaa (esim. jäätelöä, hedelmiä) laskeneen verensokerin
kohottamiseksi. Suolalla on myöskin se huono puoli sokeriin verrattuna,
että se kuivattaa kehoa, samoin kun alkoholi.
Käytännössä krapulassa tulee kuitenkin syötyä sitä, mitä jääkaapista
tulee löytäneeksi, ellei sitten pysty kävelemään lähikänkkylään
pizzanhakuun. Jos kaappi on tyhjä ja pizzeriaan ei pysty kävelemään
voi aina tilata sen kolme känkkyä, jotka saa useimmista paikoista
ilmaisella kotiinkuljetuksella. On kokeiltu.

Krapulan ennaltaehkäisy
Syö tuhdisti ennen juomista, mutta älä kovin suolaista. Vältä myös
suolaisia snaksuja. Suola kuivattaa kehoa, ja janottaa myöskin, sen
takiahan niitä chilipähkinöitäkin on baareissa tarjolla. Juo drinkkien
välillä vettä ja viimeistään ennen nukkumaan menoa runsaasti. Äläkä
juo niin vitusti viinaa. Tällaisilla ohjeilla ei ole kuitenkaan mitään
merkitystä, koska ei niitä muista noudattaa.
-Onni Komulainen Toimittaja on 25-vuotias killan entinen puheenjohtaja, joka
vietti killan 20-vuosijuhlien jälkeen 121 päivää ilman alkoholia. Sen jälkeen
hän on kärsinyt pahemmista krapuloista kuin ikinä, ja alkoholin käyttö on
ollutkin krapulaoireiden pelossa vähenemään päin.
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V E S S A V E R T A I L U
- Yliopiston vessat sammumistestissä

Wappu. Se on jännää aikaa, todella jännää. Tuo Teekkarin ja erityisesti
fuksin elämän erittäin tärkeä ajankohta, jolloin pääsee karistamaan
lukuvuoden painolastin jopa moniviikkoisten rientojen merkeissä. Wapun
aikaan on mahdollista löytää itsensä monista eri paikoista, joista
ei olisi uskonut itseään löytävän, kuten tuntemattomien ihmisten
sohvalta ja yliopiston käymälöistä. Näihin paikkoihin yleensä päätyy
railakkaiden jatkojen jälkeen tai ehkä ennen niitä lievän välikuoleman
merkeissä. Pernan ja maksan lepuuttaminen Wapun kuumassa tiimellyksessä
X-asennossa suorittaen on jalo taito, jos aikoo selvitä kunnialla
juhlahumusta.
Terminaali päätti ottaa asiakseen testata yliopiston hulppeat ja
suosituimmat WC-tilat ja selvittää sen mihin turhan tiukkaan tirponeen
tumuttelijan on hyvä tuupertua. Pahan olon lievitystä tarjoaa
monien eriöiden nokkelat vessakirjoitukset ja erityisesti näiden
kirotusvihreiden korjaukset. Yliopistoalueen julkinen panOULU-verkko
tarjoaa myös mahdollisuuden kännilogin värikkääseen tuottamiseen
Arabian posliinien äärellä.
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Vessa TA103 – Kiltahuoneen lähin hotelli helpotus
Tämä legendaarinen ja jopa perinteikäs
sammumispaikka
kiltahuoneen
välittömässä läheisyydessä tarjoaa
siistit, mutta hiukan ahtaat tilat
erinäisten
yksityissuoritusten
toimitukseen.
Lonnakko
seniorilla
on kokemusta asiasta ja hän kävi
jopa kuvailemassa sammumisasentonsa
toimituksen mieliksi. Tämä eriö saa
toimitukselta pisteet etäisyydestä
kiltahuoneelle.
Muuten
vessa
on
ahtaahko,
mutta
tuskin
Wapun
juhlinnan tiimellyksessä neliöiden
määrä ympärillä merkkaa. Toimitus
pääsi onnekkaasti kysymään Lonnakko
Seniorilta
mielipidettä
tämän
suorituksesta.
Toimitus: Miltä tuntuu sammua vessaan?
Lonnakko Senior: Huippua! Parasta
mitä housut jalassa voi tehdä!
Plussat ja miinukset:
+ Lähellä kiltahuonetta
+ Valmiiksi testattu
– Pienehkö
Arvosana:
3.5 Tähteä

Oranssien naulakoiden vessa
– Kun haluat viettää enemmän aikaa asioilla
Oranssien naulakoiden edessä on moni teekkari ja humanisti löytäneet
toisensa. Toivottavasti näin onnekkaasti on käynyt myös naulakoiden
takaisissa WC-tiloissa. Nämä todennäköisesti yliopiston tilavimmat
asiointitilat, jotka sopivat seuraa kaipaaville, tarjoavat naisten
puolella laadukasta istumatilaa jopa sohvan muodossa muovirinkulan
sijasta. Tätä paikkaa voi suositella seuralliselle sammahtelijalle,
joka tykkää maata leveämmässäkin asennossa.
Plussat ja miinukset:
+ Tilava
+ Naisten vessan sohva
Arvosana:
4.5 Tähteä
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Vihreiden naulakoiden vessa – Modernisoitu kompleksi
Oranssien
naulakoiden
remontoitu
kilpailija
tarjoaa
monikoppisen
elämyksen
huonolla
pohjaratkaisulla.
Ahtaaksi tehdyt suuret tilat tarjoaa
pieniä koppeja nyt entistä enemmän.
Tilan
suunnittelu
tarjoaa
kuitenkin
hifistelijöille
mahdollisuuden
valita
haluavatko pönttönsä osoittavan länteen
vai pohjoiseen.
Plussat ja miinukset:
+ Monta koppia
+ Siisti
– Typerä pohjaratkaisu
Arvosana:
3 Tähteä

Discuksen edustan vessa – Kolmen oven arvoitus
Discuksen välittömässä läheisyydessä löytyy oikea helmi, joka tosin
edellyttää oikeutta Inva-palveluiden käyttöön. Tosin tätä ei välttämättä
Wapun hoipertelija huomaa eksyessään keskimmäisestä punaisesta ovesta
sisälle. Tämä yhden henkilön tilaihme auttaa teekkarin kuin teekkarin
uuteen nousuun ovessa ja pöntöllä sijaitsevien tukikahvojen muodossa.
Virkistystä tarjoaa myös suihkumahdollisuus, josta voi nauttia
lyhytjohtoisella käsisuihkulla.
Plussat ja miinukset:
+ Tukikahvat
+ Tilava yksiöksi
– Ruskea lattia
Arvosana:
5 Tähteä
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Tietotalo I:n vessa – Metallin kiiltoa ilman paperia
Älä pyyhkäise ennen kuin tipahtaa vai
miten se meni. Mikään ei ole mukavampaa
kuin herätä lauantaiaamuna tietotalon
eriöstä huomaten, että hanasta ei tule
kylmää vettä vaikka laskisi viidestä
hanasta
yhtä
aikaa.
Tietotalon
melkein monopoliaseman omaava isohko
käymälä
tarjoaa
sinistä
kaakelia
trendikkäille.
Tämä
tyylikkään
näköinen
metallialtainen
tila
tarjoaa myös useimmiten loppuneiden
käsipapereiden ja saippuoiden lisäksi
valtavan
peiliseinän,
mistä
voi
ihailla kahden kilon särjen punaisia
silmiä telttasitsien jälkeen.
Plussat ja miinukset:
+ Tyylikäs
+ Iso peili
– Ainainen resurssipula
Arvosana:
3.5 Tähteä

Vessa Discuksen viereisellä käytävällä
– Tänään minusta tulee jotain suurta…
Jokerina
pohjalle
vedettiin
stetsonista vessa Tietotalo II:een
menevältä
käytävältä.
Suurta
tai
pikemminkin pitkää tulee, kun yrittää
kontata pöntölle asti, sillä tämä
yksiö on pitkä! Harvemmin pitkähkö
teekkari
mahtuu
yhden
henkilön
Wooden Churchissa kädet pään päällä
lattialle pitkälleen. Tämä norjan- ja
arabiankielen luentojen luokka TK139
sopii pelkistetystä pitäville pitkäJusseille.
Plussat ja miinukset:
+ Sopii pitkille
+ Yksinkertainen
– Pimeä
Arvosana:
4 Tähteä
-titanik
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L I P A S T O N

T S U F E E T

- Terminaali pikatestaa

Kahvi - tuo opiskelijan aamuinen starttiapu, on omiaan boostaamaan myös
aktiivisen wappueläimen energiavarantoja. Termospullo säilyttää tämän
ihanaisen etelän hetelmän karvaan mehun lämpöisenä läpi rientojen
ja kulkee näppärästi mukana vaikkapa pilkkirepun sivutaskussa.
Kahvi on myös oiva aine viinan maun pehmittämiseen ja soveltuukin
pohjaksi monenlaisille drinksuille. Lauloipa Ultra Bra:kin aikoinaan
“yön viimeinen drinkki aamiaiseksi vaihtuu, lisäsin siihen kahvia”.
Kahvista on myös olemassa jos jonkinmoista uskomusta ja myyttiä, joista
ajankohtaisin lienee sen humalaa (krapulaa) selventävä vaikutus.
Tohtorin mukaan “ihmiset vain ajattelevat kofeiinin auttavan heitä
selviytymään humalasta väsymystä poistaen”. Mutta eikös tärkeintä ole
juuri se, mitä me ajattelemme itsestämme?
Varsin tuoreena kahvin ystävänä päätin lähteä rohkeasti metsästämään
omaan
suuhuni
parhaiten
sopivaa
sumppivelliä
johon
solmia
kauniinkatkeran, läpi elämän kestävän riippuvuuden ja jota kelpaisi
kofeiinintuskissaan
ryystää
vielä
vanhainkodissakin.
Aloitin
jännittävän, päiväntasaajan linjaa mukailevan makumatkani penkkaamalla
lipaston kahvitarjontaa. Testi suoritettiin noutamalla aamutuimaan
neljä kilpailevaa take-away kupillista kuumaa, ja huitaisemalla nämä
huiviin. Pakko myöntää että parina seuraavana tuntina oli havaittavissa
lieviä keskittymisvaikeuksia...
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Classic reko (1,50e Humus-kuppila):
-Faktaa: vahva ja tummapaahtoinen Classic on Arvid Nordquistin oma
kahvi ja yksi suurimmista kahvimerkeistä Ruotsissa.
-Havainnot: palanut, puinen (saattoi johtua sekoitustikusta), erikoinen,
vahvasti humuhtava, tuoksu hieman nokkosmainen
-Kuppi: miellyttävän elegantti, rauhallisen ruskea
Reilu (1,50e Humus-kuppila):
-Faktaa: vaaleapaahtoinen, 100% Arabica-pavuista paahdettu kahvi.
Meiran Reilu -kahvi on Suomen myydyin reilun kaupan kahvi.
-Havainnot: pehmyt, mieto (saattoi johtua liiasta kermasta), helppo,
kevyesti humuhtava
-Kuppi: kuten Classicissa
Mundo (1,15e + leima passiin, Yläkuppila):

-Faktaa:
Paulig
Mundo
valmistetaan
UTZ
-vastuullisuussertifioiduista kahvipavuista. Mundo on
tarkoittaa maailmaa.
-Havainnot: täyteläinen, vahva, antaa eniten
-Kuppi: klassisen punainen, tylsä

CERTIFIED
espanjaa ja

Juhla Mokka (1,15e + leima passiin, Yläkuppila)
-Faktaa: Vaaleapaahtoinen, Suomen suosituin kahvimerkki.
-Havainnot: pahvinen, arkinen, vahvin tuoksu, työmiehen valinta, varma
-Kuppi: kuten Mundossa
Toimittajan valinta: Paulig Mundo. Ei missään nimessä täydellinen
kahvi, mutta tästä on hyvä aloittaa :)

Tämä pikatesti aloittaa Terminaalin kahvisarjan, johon toivottavasti
jo seuraavassa numerossa saadaan jatkoa hieman eksoottisempien
kahvilaatujen ja kukaties kahvipohjaisten drinkkejenkin muodossa.
Ps. Miksi kutsutaan isoa töppäystä Pauligilla? Juhlamokaksi...
-Pauli
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Oulun yliopistolta löytyy
useampikin ns. saa ottaa
-piste.
Kyseiset
pisteet
on
todetty
erinäisten
akateemisten
henkilöiden
toimesta oiviksi paikoiksi
ottaa (tai yrittää tulla
otetuksi), joten Terminaalin
tutkivan
journalismin
iskuryhmä
kartoitti
kyseiset paikat. Antoisia
ottohetkiä!

K O T I M A A N P I T K Ä
- Matkaraportti

Hetki jota jokainen pieni otittilainen ja
sikkiläinen on odottanut kuin kuuta nousevaa.
Se maaginen päivä jolloin lähdimme edustamaan
rakasta kaupunkiamme Oulua muualle Suomeen.
Taistelemaan muita tietoteekkareita vastaan
Otaniemeen lajeissa joissa kysyttiin voimaa,
vikkelyyttä ja kilpailuintoa.

Ensimmäinen päivä
Lähdimme aamusta Ruskoa kohti tarkoituksenamme vierailla NSN:llä.
Sitä ennen poimimme kyytiin reissun ensimmäisen ääliön joka saikin
kunnianarvoisan viitan kantaakseen. NSN tarjosi juomaa, syötävää ja
hupaisia tarinoita mm. Kiinasta. NSN:n jälkeen suuntasimme nokkamme kohti
Iisalmea ja Geneleciä jossa saimme nauttia makoisista leffojen pätkistä
uskomattoman hyvässä auditoriossa. (Osa porukasta meinasi keskeyttää
matkansa siihen ja leiriytyä sinne katsomaan koko loppumatkan ajaksi
elokuvia.) Iisalmesta matka jatkui kohti Joensuuta. Sinne oli varattu
meille jonkinmoinen kerhotila jossa yövyimme suhteellisen tiiviisti.
Paikalliset matematiikan ja fysiikan opiskelijat tulivat seuraksemme
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kertoilemaan Joensuusta ja seurustelemaan kanssamme yöpymispaikkaamme.
Joensuussa oli jo havaittavissa pientä humaltumista, hermostunutta
odotusta ja innokasta juomapelien pelaamista. Näimme Boratin muotiin
tuomat mankinitkin ja Vepsin käsityksen onnistuneesta kulmakarvojen
ehostamisesta.
Lähtipä illan aikana muutama ihminen tutustumaan Joensuun
iltaelämään, mutta heidän matkalta palattuaan ei muut oikein saaneet
selvää mitä mieltä olivat tarjonnasta. Ilmeisesti baarimikot olivat
osanneet palvella vaativia asiakkaitaan. Nähtiinpä myös kuinka
toinen matkanjohtajista löysi sisältään äidin rakkauden humalaisia
kanssaveljiään kohtaan ♥. Ensimmäinen päivä oli yllättävän rauhallinen,
kukaan ei korkannut laattapaitaa ja Susikoira Roi-vitsit kuultiin
vasta ensimmäistä kertaa.

Toinen päivä
Aamu tuli ihan liian nopeasti ja väkivaltaisesti. Lepari korkkasi
laattapaidan heti aamun ensitöikseen ja sai kunnian pitkääkin sitä
suhteellisen pitkään. Lähtö Joensuusta oli aikasin ja yllättävän nopeasti
ihmiset saivat kamppeensa kerättyä ja siirryttyä bussiin. Bussikuski
tosin tuntui olevan omituisen vahingoniloinen kun joillakin ihmisillä
oli huono elämä bussiin tullessa. Kerrankos sitä matkapahoinvointi
iskee...
Joensuusta
suuntasimme
Mikkeliin
ammattikorkealle
jossa
Environics tarjosi väsyneille matkalaisille ruoan ja yllättävän
mielenkiintoisen esittelyn yhtiöstään. (Kulttuurisikamme liikuttui
lähes kyyneliin ko. esittelystä -päätoim. huom.)
Ruoan, esittelyn ja kivojen esineiden saannin jälkeen lähdimme
suuntaamaan kohti lappeen Rantaa. Tietysti välillä pysähtelimme koska
ihmiset eivät vieläkään ole onnistuneet kehittämään seurapiirirakkoa
joka kestäisi loputtomiin ja pitihän sitä maisemiakin ihailla välillä.
Lappeen Rannassa viihdyimme vain vähän aikaa, mutta paljon siellä ehti
tapahtua. Alle tunnin oleskelutilassa hengailtuamme oli ensimmäinen
ihminen alasti ja ihmiset olivat ehtineet jo valssailemaan musiikin
tahtiin. Paikkoja tutkittuamme huomasimme että mm. Prosessikilta
oli jättänyt jälkensä kyseiseen paikkaan. Loppuilta olikin mmmm..
vauhdikas. Haavoja tuli, ihmiset olivat sosiaalisia ja sammumisia
tapahtui paikkaan jos toiseenkin (Kuten ulos ja pienille sohville).
Kolmelta aamuyöllä lähdimme kohti Helsinkiä jossa osa porukasta
lähti käymään kulttuurimatkalla Tallinnassa ja loput jäivät joko
nukkumaan Otaniemeen majoitustiloihin tai lähtivät käymään Heurekassa.
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Kolmas päivä
Päivä jolloin ryhmä pieniä teekkareita pääsi fanittamaan Mattia ja
Teppoa laivalle! (Seppoa ei näkynyt) Laivalla ihmiset olivat hyvin,
hyvin väsyneitä. Onneksi menomatkan pelasti karaoke jonne Viljo kävi
laulamassa hienoja lauluja. Ikävä kyllä, karaoke isäntä ei oikein
tykännyt kun Viljo yritti erään laulun laulaa omilla sanoillaan ja
keskyttikin hetkeksi laulun. Lopun laulusta Viljo lauloikin ”oikeilla”
sanoilla. Mukaamme liittyi laivalla myös OTYn puheenjohtaja joka oli
jo ensihetkestä menossa mukana.
Kun laivan henkilökunta kyllästyi
pöydissä nuokkuviin teekkareihin, saimme käskyn mennä nukkumaan
kerrosta ylemmäs. Sinne siirtyikin osa väsyneistä immeisistä, niinkin
paljon että sai välillä miettiä mihin jalkansa pisti kun kyseisessä
kerroksessa käveli.
Tallinnaan
päästyämme
päätimme
jättää
virkoikekaupassa
vierailun myöhempään ajankohtaan ja lähteä etsimään aitoa virolaista
pornokauppaa. Aikamme etsimme ja kun vihdoin löysimme jopa karttaamme
merkityn kaupan, totesimme että Suomessa on huomattavasti parempi
valikoima ja paljon mainostettu bondage-teippikin on ilmeisesti myyty
loppuun. Lähdimme sitten päämäärättömästi kuljeksimaan Tallinnan
kaduille ja saimme idean lähteä vaeltelemaan vanhan kaupunginosan
katuja pitkin. Pientä hämmennystä aiheutimme kaduilla kävelessämme
ja huomasimme olevamme jonkinlainen kuvauskohde joillekin ihmisille.
Eipä siinä, olemmehan tottuneet jo Suomessa siihen että ihmiset meille
nauraa joten tuli ihan kotoisa olo. Kuulemma oli osalta teekkareista
tultu ihan kysymään mistä olemme kotoisin. Vastattuaan että Suomesta,
oli paljastunut että kysyjä kavereineen oli lyönyt vetoa kotimaastamme
ja kysyjä voitti.
Käytyämme Tallinnan korkeimmalla paikalla ja paikallistettuamme
Suomen suurlähetystön, päätimme vihdoin käveleskellä Super Alkoon
ostamaan janojuomaa mukaan. Allekirjoittanut ei tosin ostanut itselleen
muuta kuin pari hassua lonkeroa, mutta oli hyvin ällistynyt huimasta
hintaerosta (Jägermeister 1l: Virossa alle 19e ja Suomessa 34,90e).
Päätimme lähteä takaisin laivaan valmistautumaan huimaan Matin ja
Tepon kohtaamiseen ja odottamaan kanssamatkaajia. Odottaessamme muita,
huomasimme kuinka mukavaa on tanssahdella ulkona auringonpaisteessa
laivalla, mutta väsyhän tulee pienen matkamiehen jalkoihin.
Sitten kuudelta tuli se hetki mitä kaikki olivat odottaneet: Matti ja
Teppo. Ikävä kyllä laivan henkilökunta ei katsonut fanitustamme hyvällä
silmällä ja saimmekin pari kertaa kehoituksen siirtyä muualle. :(
Tämähän ei estänyt asialleen omistautunutta teekkaria, joista osa sai
nimmarit mahaansa kuin oikein kauniisti pyysivät. Jo oli moni poika
pyöreänä onnesta.
Otaniemessä huomasimme huiman suuresta majoitustilastamme että
voi olla vaikeuksia kaikilla mahtua nukkumaan, mutta onneksi ihmisillä
on hyvä yhteishenki ja aina voi kaverin ottaa viereen nukkumaan.
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Neljäs päivä
Yöllä speksiläiset saivat päähänsä hakea metalliputkia jotka olivat
majoitustiloissamme ja heräsinkin siihen että ensin oli joku astua
päälleni ja sitten vielä tiputtaa ne samperin putket niskaan. Onneksi
otaniemeläiset lähtivät yhtä nopeasti kuin tulivatkin ja saimme kaikki
jatkaa uniamme.
Aamulla oli TEK ♥ päättänyt tarjota nälkäisille tietoteekkareille
aamupalan. Tämän jälkeen nopsasti oli Titeenien taistojen aika.
Ensimmäisen lajin Oulu voitti keveästi pientä luovuutta käyttäen ja
tämän jälkeen muille lajeista olikin vain tavoitteena saada diskaus.
Ikävä kyllä, tuomarit penseilivät liian paljon ja turkulaiset yrittivät
pilsnerikyykässä viedä diskauksen mahdollisuuden meiltä! Mutta onneksi
pojat huomasivat ettei tässä nyt pärjäämään oltu tultu ja osasivat
voidella tuomaria oikean tuloksen saavuttamiseksi. Viimeisessä lajissa
juomapelissä olisi selostus ollut tarpeen kun ei pieni tyttönen pysynyt
mukana laisinkaan. Pelaamiselta onneksi vältyin, kiitos Vepsin :)
Oulun joukkueesta osa oli ilmeisesti pettynyt pelin lyhyyteen, mutta
epäilisimpä että alkoholia varmasti tuli juotua ihan tarpeeksi.
Jatkot olivatkin sitten rantasaunalla jonne selvisikin ihan
kiitettävästi porukkaa. Saunalla oli iloinen ja hyvinkin sosiaalinen
meininki (ja hallitus piti toisessa saunassa kiihkeimmän halkonsa
ikinä, päätoim. huom.). Toiset sammuivat pöytien alle, toiset
selvisivät ihan majoitustiloihin. Itse tulin siihen tulokseen että ei
aina tarvitse käveleskellä ympäriinsä tutustumassa ihmisiin, riitti
hyvin kun istuskeli paikallaan ja vain hymyili.

Viides päivä
Lähdettiin Oulua kohti. Matkanjohtajat oli humalassa. Suuri osa muista
ei. Väsytti. Kaksi jarrua tuli kyytiin lähellä Oulua. Väsytti. Tultiin
Ouluun. Pääsi kotiin. Väsytti seuraavat kaksi päivää.
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KMP:llä opittuja vinkkejä, joiden avulla selviät myös Wappuna

W

araudu pitämään kaveristasi huolta(Hän voi vielä joskus huolehtia
sinusta)

Anteeksi saat ihmisiltä paremmin humalatilasi vuoksi kun hymyilet(Toimii
hyvin erityisesti tytöillä)

Pysy joskus paikoillasi
Pidä vaatteet päällä, ainakin julkisilla paikoilla
Unohda älä juoda vettä
!Muista syödä
!Tutustu uusiin ihmisiin, voit aina saada ruokaa, juomaa tai yöpaikan
!Pidä hauskaa!

Lilli

Kuuli KMP aikana mm.
•
Olevansa tosi kiva
•
Että omaa kauniit hampaat ja mantelisilmät
•
Että hänen sielunsa on tyhjä mutta tissit on jumalaiset
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W A P P U C H I E V E M E N T S
- Wapun suorituslista
Wappuna itse kukainen venyy huikeisiin suorituksiin. Terminaali tuntee
vastuunsa erinäisten wappusuoritusten arkistoinnissa jälkipolville ja
tarjoaakin siksi varamuistin kaikille wapun suorittajille. Säännöt
ovat selvät: Täytä suorituksen nimen alla mainittu ehto, laita rasti
ruutuun. Wapun jälkeen voi sitten vaikka kaveriporukalla vertailla,
että kuka suorittikaan eniten.

Tapahtumat

Hämmästyttävän naamat
Osallistu Amazing Face
-rastikilpailuun

Mela pystyyn!
Souda Kirkkovenesouduissa

This is kyykkae!
Pelaa Wappukyykässä

Matkalla kymppikerhoon
Osallistu Lomalentobileisiin

Köysi kiristyy
Osallistu köydenvetokisaan
torilla

Be a Star
Käy Waatonaattona ja Waattona
Ravintola Tähdessä
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Hiljaisuudensärkijä
Osallistu Ashematunnelin
örinöihin

Selviytyjä
Osallistu fuksien lakitukseen
Rauhalassa

Pyromaani
Käy fuksilakkien
polttohautauksessa

Lauantain ja lauantain
välinen yö
Osallistu joka päivä Wapun
viralliseen ohjelmaan

Tehtävät
Jack Bauer
Valvo vuorokausi

Maastoutuminen
Kietoudu serpentiiniin ynnä
muuhun wappusälään

Brillailija
Grillaa kertakäyttögrillillä

Grillimestari
Grillaa pallo-, kaasu- tai
sähkögrillillä

Kimppakivaa
Kuviosammu 5 tai useamman
henkilön kanssa

Suolaus- ja
hiekoituspalvelu
Torpedoi kaverisi iskuyritys

Rapujuhlat
Tanssi raputanssia

Hattutemppu
Löydä itsellesi kolme wappuheilaa

Seriffi
Osta pullo yhden tähden
Jaloviinaa

Horoskooppi: Wesimies
Aja 5 kierrosta Wesibussilla

Poikkitieteellistyminen
Puhu vastakkaista sukupuolta
olevan humanistin kanssa

Tipubongari
Kartoita viiden humanistin ryhmä

Solmuexpertti
Tee teekkarilakkiin oikeanlainen
solmu lunttaamatta ohjeista

Not Found
Hukkaa kaverisi wapun hulinoissa

Epic Fail
Riko täysi lasinen virvokesäiliö

Multifail
Hukkaa lompakko, kännykkä tai
avaimet

Katkennut putki
Pidä yksi selvä päivä

Älästi!
Esiinny julkisella paikalla ilman
vaatteita
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P A R I I S I
- Pikaopas lukijakunnan maailmanmatkaajille

Valon
kaupunki
Pariisi
jaetaan
kahteenkymmeneen
numeroituun
kaupunginosaan (arrondissement), joiden numerointi alkaa Louvresta
kasvaen spiraalina myötäpäivään. Seine-joki jakaa kaupungin oikeaan
rantaan pohjoisessa ja vasempaan rantaan etelässä. Rakkauden kaupunki
Pariisi tunnetaan museoistaan, puistoalueistaan ja ennen kaikkea
nähtävyyksistään. Jotta tiedät missä paikoissa haluat aivan välttämättä
käydä matkallasi, kannattaa tutustua ennakkoon opaskirjan avulla
Pariisin lukuisiin mielenkiintoisiin kohteisiin.
Roissy-Charles de Gaulle (CDG) -lentokentältä pääsee helpoiten reilussa
puolessa tunnissa ydinkeskustaan (alueet 1-2) RER-junaverkoston
B-linjalla, jolla liikennöi paikallisjuna viidentoista minuutin
välein. Junalippu siihen maksaa 8,40 € ja samalla lipulla pääset
vaihtamaan juna- ja metroverkon sisällä, jos et poistu laiturialueelta
poistumisporteista. Ostaessasi ensimmäistä junalippua pyydä myös
ilmainen metrokartta (un plan de métro). Sen kääntöpuolella on
hyödyllinen Pariisin taskukartta, jos et ole ennen reissua hankkinut
tarkempaa keskustan katujen karttaa.
Metro avautuu noin kello 05.00 ja sulkeutuu 01.00. Metroverkossa on
kuusitoista linjaa ja noin 300 asemaa, joiden poistumistiet tunnistat
helposti tekstistä sortie. Metron kertalippu maksaa 1,60 € ja kymmenen
matkan lippuvihko (carnet) maksaa 11,40 €. Vaihtoehtoisesti huoleton
NaviGo-älykortti maksaa 5 € ja siihen ladattava rajaton viikon
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matkustusoikeus Pariisin ydinkeskustaan maksaa 15 €. Viikkolippu
(hebdomadaire) on voimassa maanantaista sunnuntaihin ja sitä varten
tarvitset passivalokuvan, jonka voi tarvittaessa helposti teettää
metroasemalla neljän euron hintaan.
Pariisin kaupungin museot ovat tavallisesti kiinni maanantaisin ja
kansallismuseot ovat puolestaan kiinni tiistaisin. Alle 25-vuotiaille
(mons de vingt-cinq ans) ja opiskelijoille on useisiin nähtävyyksiin
alennetut hinnat (tarif reduit). Mikäli perusmuseot eivät kiinnosta,
kannattaa ostaa lehtikioskista 40 senttiä maksava Pariscope-lehti,
missä kerrotaan viikon ajalle: konsertit, näyttelyt, elokuvat ja
televisio-ohjelmat.
Pariisin katukaupasta löytyy perinteisten patongin, juuston ja viinin
lisäksi pikkunälkään ohuita täytettyjä räiskäleitä (crêpes) esimerkiksi
suklaa- tai banaanitäytteellä. Maitokahvia tilatessa kannattaa muistaa
taikasanat un café au lait, muutoin saat espresson. Postimerkkejä
(timbres) saa ostettua tupakkakaupoista (tabac). Ulkomaille osoitetut
kirjeet laitetaan keltaisten kirjelaatikoiden oikean puoleiseen
luukkuun (étranger).

Linkkivinkkejä:
www.ratp.fr			
www.pallontallaajat.net

Joukkoliikenteen aikataulut ja reittiopas
Vinkit, majoitus ja lennot

Muutama oleellisin sanonta:
Hyvää huomenta!
Hyvää iltaa!		
Olkaa hyvä.		
Kiitos.		
Anteeksi.		
Näkemiin!		

Bonjour.
Bonsoir.
S’il vous plaît.
Merci.
Pardon.
Au Revoir.
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S O L M U O H J E I T A
- Kun nippusiteet eivät riitä

Jokaisen
Teekkarin
ja
fuksin
Wappuun kuuluu hetkiä, jolloin
tulee osata tehdä oikeaoppisia
solmuja.
Terminaali
ojentaakin
auttavan kätensä ja tarjoaa Wapun
kuumottavimmat solmuohjeet.
Aloitetaan perusvarmalla kiinnityssolmulla. Tällä on hyvä sitoa köyden
toinen pää esimerkiksi oksaan tai sängyn päätyyn.
1. Kierrä naru kohteen ympärille muutamia kertoja
2. Pyöräytä vapaa pää narun päälle

3. ???

4. PROFIT

5. Kiristä solmuhärdelli tiukaksi paketiksi
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Seuraavan solmun tekeminen vaatii reilun metrin narua. Koska nykyihminen
harvemmin kantelee narua mukanaan, ns. tilanteen päälle sattumiseen on
syytä varautua ennakkoon. Parimetrinen narunpätkä kulkeekin näppärästi
mukana esimerkiksi punomalla siitä rannekkeen - netistä löytyy ohjeet
hakusanoilla “paracord bracelet”.
Itse
solmu
on
kohtalaisen
yksinkertainen
ja
pienellä
harjoittelulla sen tekeminen onnistuukin vaikka pimeässä. Solmuun
voi tehdä “lenkkejä” niin paljon kuin tykkää, yleensä ohuemmalle
narulle enemmän ja paksummalle vähemmän. Kun solmu kiristetään, lenkit
lukkiutuvat halutulle halkaisijalle, jolloin sidottava kohde pysyy
kiinni, mutta solmu ei purista - varsinkaan jos solmukohdan jättää
kuvan mukaisesti ranteen sisäpuolelle.

Koska edellisten solmujen käyttöaste jää todennäköisesti lukijakunnan
keskuudessa valitettavan matalaksi, laitetaan vielä ohje, jolle on
käyttöä edes kerran vuodessa.
1. Tartu oikealla kädelläsi
lakin lippaan. Aseta vasen
kätesi narun taakse. (kuva 1)

1.

2. Muljauta peukalosi lakin
napanuoran
tälle
puolelle
siten, että sinulla ei ole
suoraa näköyhteyttä nuoraan
peukalosi kohdalla.
3. Pyöräytä kättäsi kuvien 2
ja 3 mukaisesti.

2.

4. Kun olet päässyt kuvan
3
mukaiseen
tilanteeseen,
pujota lakin tupsu syntyneen
silmukan läpi.
5.
Poista
vasen
kätesi
silmukasta ja kiristä narusta.

3.

6. Voit vielä nysvätä solmua
parempaan kohtaan.

4.
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Älä jättäydy

työelämän pelinappulaksi

TEKin jäsenenä vaikutat ammattikuntasi
asemaan työelämässä. TEK tukee sinua myös
työelämän muutos- sekä ongelmatilanteissa.
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