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Pj-palsta
Heissun Keissun!
Ja niinhän siinä sitten kävi… Vuosi 2019 alkoi ja hallitus vaihtui. Samalla
myös hallituslaisten keski-ikä ja solmujen määrä laski huomattavasti, joten
OTiT on saanut varmaankin historian yhden nuorimmista hallituksista
(sekä myös nuorimman puheenjohtajan). Vaikka vuotta on mennyt vasta
murto-osa niin ainakin toistaiseksi hallitukselta löytyy intoa viedä kiltaa
eteenpäin perinteitä vaalien.
Mutta miksi minä lähdin puheenjohtajaksi? En ollut asiaa miettinyt sen tarkemmin muuta kuin halusin vielä tulevaisuudessa kokeilla siipiäni ja lähteä
pj-skabaan mukaan. Kuitenkin virkistysviikonloppuna tuli puhetta, että
Kurantista voi tulla uusi pj ensi vuodella ja siitähän se ajatus sitten lähtikin.
Katsotaan sitten ensi vuonna minne tuulet vie, kunhan ensin tämä vuosi
voittoon asti taistellaan.
Tähän loppuun haluaisin vielä sanoa että lähtekäämme voittamaan Titeenit maaliskuussa Otaniemeen!
Pitäkää lippu korkealla!
Jenna “Kurantti” Onnela
Puheenjohtaja
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Hallitushaastattelu 2019
Fuksiukko:

Rahis:

Nimi: Annusen Riina
Vuosikurssi: Toinen vuosikurssi
Toimenkuva: Fuksiasiainministeri
Miksi: Fuksit on kivoja

Nimi: Saku Salo
Vuosikurssi: Fuksi
Toimenkuva: Kassatäti
Miksi: Koska pystyin

Jos olisit jokin ohjelmointikieli
niin mikä olisit?
Mitä vittua? Python
Lempijuoma?
Kalja
Jos sinun pitäisi valita killan
seksikkäin henkilö kuka se olisi
ja miksi se olisi stella?
Niin se kuulemma on niin kyllä.
Minkä yhden (1) asian ottaisit
kiltahuoneelta mukaan autiosaarelle?
Aika vaikee.. Se dildo sieltä.
Millä tavoin varmistat, etteivät
fuksit kuole ennen wappua?
Mä pidän niistä hyvää huolta.
Mä vien niitä käsi kädessä paikkoihin.
Terveisiä kiltalaisille?
En mä oikeesti sitä dildoo sieltä
ottais.
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Jos olisit jokin ohjelmointikieli
niin mikä olisit?
Assembly
Lempijuoma?
Vesi
Jos sinun pitäisi valita killan
seksikkäin henkilö kuka se olisi
ja miksi se olisi stella?
Vastalause! Johdatteleva kysymys
Minkä yhden (1) asian ottaisit
kiltahuoneelta mukaan autiosaarelle?
Lava mountain dewiä. Bodybuildmiehen vinkki: Jalat näyttää
paksummalta kun kivekset pienenee, massamiehet tietää.
Minkälaisen tuottovaatimuksen
asetat kun sijoitat killan varoja
omatoimisesti ja minkälaisilla
sijoitusinstrumenteilla tätä tuottovaatimusta lähdet hakemaan?
Inflaatio pitää voittaa, mielellään
1,5 pinnalla, indeksit on aina
vahva valinta, jos pelottaa ota
kultaa

Terveisiä kiltalaisille?
Ei, eiku on. Maksakaa sitsimaksut!
Sisäukko:
Nimi: Agrimark
Vuosikurssi: Toinen vuosikurssi
Toimenkuva: Sisäministeri
Miksi: Isot pojat pakotti
Jos olisit jokin ohjelmointikieli
niin mikä olisit?
Brainfuck
Lempijuoma?
Ilmanen
Jos sinun pitäisi valita killan
seksikkäin henkilö kuka se olisi
ja miksi se olisi stella?
Kyllähän se on stella, koska
siinä on semmosta mystiikkaa
ensin kun sä näät vaan sen
irkkinickin, että se on stella niin
sä mietit että tuleeko sieltä joku
kuuma iso tissinen blondi vastaan, mutta sitten sieltä tuleekin
tuommonen komea alfauros
vastaan niin eihän siinä sitten
muuta voi kun mennä haistattelemaan sen kanssa saunaan.
Minkä yhden (1) asian ottaisit
kiltahuoneelta mukaan autiosaarelle?
Lavan pk:ta
Ruotsi päättää yllättäen tehdä
sweksitin, erota EU:sta ja näin
sulkee vapaakulun rajan ylin.
Miten reagoit tähän?
Tilaan limonadit verkkokauppa.
comista

Terveisiä kiltalaisille?
Opetelkaa laittamaan suomi
ja kruunu pantit oikeisiin
jätesäkkeihin
Ulkoukko:
Nimi: Tatu Lehtola
Vuosikurssi: 17
Toimenkuva: Ulukoministeri
Miksi: Pidän yleisesti rahan
tekemisestä, sopimuksien
inttämisestä ja yleisesti siitä
vaikeudesta mikä on toimia
toisen ihmisosapuolen kanssa ja
saada yhteinen yhteisymmärrys
rahankäytöstä
Jos olisit jokin ohjelmointikieli
niin mikä olisit?
Varmaan C koska tosi moni
toteaa että se syntaksi on suhteellisen hankalaa
Lempijuoma?
Nyt on vaikea, joko kalja tai viina
Jos sinun pitäisi valita killan
seksikkäin henkilö kuka se olisi
ja miksi se olisi stella?
Se olisi tämä T juniori koska se
on ihan vitun seksikäs, ootko
ikinä nähny?
Minkä yhden (1) asian ottaisit
kiltahuoneelta mukaan autiosaarelle?
Biljardipöydän
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Kuinka pitkälle olet valmis menemään hankkiessasi uusia
kannatussopimuksia?
No aika vitun pitkälle. Tässä on
uusia sopimuksia tulossa nii aika
pitkälle tässä on bend over the
table menty. Erittäin pitkälle.
Terveisiä kiltalaisille?
Mä kyllä tykkään ihan tasasesti
teistä kaikista
Pepeukko:
Nimi: Salla Rontti
Vuosikurssi: Fuksi
Toimenkuva: Perhe- ja peruspalveluministeri, tunnetaan myös
nimellä PePe
Miksi: Välitän meidän killan
hyvinvoinnista hyvin paljon ja
sitä edesauttaa tällaisten alkoholia sisältävien tapahtumien
järjestäminen.
Jos olisit jokin ohjelmointikieli
niin mikä olisit?
Ehkä python, koska se on miellyttävää, helposti lähestyttävää,
mutta silti tuntuu että se on kaikkien mielestä perseestä.
Lempijuoma?
Kahvi
Jos sinun pitäisi valita killan
seksikkäin henkilö kuka se olisi
ja miksi se olisi stella?
Tähän on pakko kyllä sanoa,
että paha mennä väittämään
vastaan, mutta kyllä tuo Iina on
aika seksikäs kun se makaa
sohvalla humalassa ja tanssii
tinasormusta.
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Minkä yhden (1) asian ottaisit
kiltahuoneelta mukaan autiosaarelle?
Tissityyny niin sais kerrankin
nukkua rauhassa.
Mielesi halajaa jallupirtelöä.
Juuri kun olet saanut sitä valmistettua itsellesi ja kanssa seuralaisille täydellisellä suhteella,
jollekin teekkarille sattuu vahinko ja kaataa pirtelön lattialla.
Kuinka reagoit ja toimit tässä
tilanteessa?
Katson, että ‘voi vittu, siivoa’,
annan paperia, ajaxia, hoida
asia.
Terveisiä kiltalaisille?
Haluaisin keksiä tähän jotakin
hyvin hauskaa, että voisitte
olla ylpeitä, mutta nauttikaa
elämästä, nauttikaa juomista,
nauttikaa kaikesta. (Paikalle
saapunut herrasmies kehottaa
kaikkia menemään vittu töihin)
Sihteeri:
Nimi: Iina Lehtihalmes
Vuosikurssi: Fuksi
Toimenkuva: Sihteeri
Miksi: Koska kirjoittaminen on
kivaa ja ilmainen alkoholi ja pitsa
Jos olisit jokin ohjelmointikieli
niin mikä olisit?
CoolBasic
Lempijuoma?
Vihreä tee

Jos sinun pitäisi valita killan
seksikkäin henkilö kuka se olisi
ja miksi se olisi stella?
Se on hyvä kysymys ja minä
vastaan että Salla koska kuulin
huhua että Salla vastasi minut
Minkä yhden (1) asian ottaisit
kiltahuoneelta mukaan autiosaarelle?
Mustikoira, sen voi täyttää vedellä ja sitä voi halia
Miten jatkuu lista: inessiivi,
elatiivi ....
Illatiivi, allatiivi, vittu, adessiivi
Terveisiä kiltalaisille?
Meillä on kiva kilta

Jos sinun pitäisi valita killan
seksikkäin henkilö kuka se olisi
ja miksi se olisi stella?
No sehän olisi selvästi Iina Lehtihalmes, meidän sihteerimme.
Minkä yhden (1) asian ottaisit
kiltahuoneelta mukaan autiosaarelle?
Eiköhän se olis se takahuoneen
ovi pois sieltä kuleksimasta
Mikä on paras keino saada noppia?
Ei mene jokaisiin bileisiin, ehkä
joskus lukee jotakin ja on vaan
ahkera
Terveisiä kiltalaisille?
OTiT on kiva ja kiva kilta ei
kiusaa

Opetusukko:

Propagandaukkeli

Nimi: Vappu Schroderus
Vuosikurssi: Ensimmäisen vuoden opiskelija
Toimenkuva: Opetusministeri
Miksi: Halusin helvettiin sieltä
ValKosta ja osittain myös siks
kun hallitushommat kiinnosti,
mutta ei kyllä ollu mitään tietoa
mihin lähtee. En oo katunut hetkeäkään

Nimi: Lari Kuistio, joskus tunnetaan nykyään myös nimellä
vivian
Vuosikurssi: Yksi
Toimenkuva: Propagandaministeri eli tiedotusvastaava
Miksi: Halusin olla killan hommissa mukana jotenkin ja ihan
jees hommaa ollut.

Jos olisit jokin ohjelmointikieli
niin mikä olisit?
Scratch
Lempijuoma?
Pepsi Max

Jos olisit jokin ohjelmointikieli
niin mikä olisit?
Varmaan C.
Lempijuoma?
Olut ja jos pitää tarkentaa niin
varmaan tuo IPA
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Jos sinun pitäisi valita killan
seksikkäin henkilö kuka se olisi
ja miksi se olisi stella?
No kyllähän se varmaan on stella, kun noin kysytään, mutta en
ota kantaa siihen pitääkö väite
paikkaansa.
Minkä yhden (1) asian ottaisit
kiltahuoneelta mukaan autiosaarelle?
Varmaan sen sere-minkälievitun-sauvan, koska sillä voisi
varmaan tappaa eläimiä ruoaksi.
Nyt kun killalla on propagandaministeri niin millä tavoin
propaganda tulee näkymään
killassa?
Olen opetellut tekemään semmoista hakaristijoogaa.
Terveisiä kiltalaisille?
Kyllä minä uskon että tästä
hyvä vuosi tulee. Yritän
spämmiä teidän sähköpostit
täyteen ja laittaa kalenteriin
kaikkea höpöä.

PJ
Nimi: Jenna “kurantti” Onnela
Vuosikurssi: Toinen
Toimenkuva: Puheenjohtaja
Miksi: Noku.. noku.. noku..
Näyttää hyvältä CV:ssä. No ei
vaan kilta on tärkeä paikka ja
minä olin totta kai se paras vaihtoehto siihen.
Jos olisit jokin ohjelmointikieli
niin mikä olisit?
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Varmaanki python, koska osaan
käsitellä pyyttonia muttei mennä
siihen sen enempää.
Lempijuoma?
Jallu. Jallupirtelö varsinkin
Jos sinun pitäisi valita killan
seksikkäin henkilö kuka se olisi
ja miksi se olisi stella?
Totta kai se on stella, kun se
on viime vuonna jo valittu killan
seksikkäimmäksi henkilöksi.
Ja se on sen takia, koska se
pyörittää massia. Tekee ihmisen
seksikkääksi kun rahaa on.
Minkä yhden (1) asian ottaisit
kiltahuoneelta mukaan autiosaarelle?
Varmaan irkkinäytön, jotta pystyisin seuraamaan mitä irkissä
tapahtuu jos ei kännykkä toimisi.
Jos Suomesta tehtäisiin diktatuuri niin kuka olisi sopivin
yksinvaltias johtamaan Suomen
kansaa?
Minä, ilman muuta. Heti samantien lähtisin hoitamaan hommat.
Terveisiä kiltalaisille?
Juokaa vettä ja jos ja kun
wappuna olen paskassa kunnossa, niin antakaa minulle
vettä.
Khylttyyr
Nimi: kannadan
Vuosikurssi: n
Toimenkuva: kulttuuri
Miksi: Miksi ei?

Jos olisit jokin ohjelmointikieli
niin mikä olisit?
Varmaan pythoni. Sehän tekee
kaikkea, mutta loppupeleissä se
on helevetin laiska.

Terveisiä kiltalaisille?
Olkaahan ihmisiksi, muistakaa
laulaa. Ja jos menette exculle
niin koittakaa mennä exculle.

Lempijuoma?
Nyt pistit pahan. Kyllä kait se
pitää jollakin mintulla mennä.
Kunhan siinä on minttua, ehkä
vähän viinaa ja ehkä vähän
minttua lisää niin se on varmaan
se paras.
Jos sinun pitäisi valita killan
seksikkäin henkilö kuka se olisi
ja miksi se olisi stella?
No siis sinähän sen sanoit, stellahan se on. Ei siitä voi kiistellä.
Minkä yhden (1) asian ottaisit
kiltahuoneelta mukaan autiosaarelle?
Eka reaktio oli, että mediaPC,
mutta se ei välttämättä toimi
siellä niin voisi olla aika typerää.
Jääkaappi voisi olla ihan kiva,
kestää minkä kestää, mutta ainakin siellä on tavaraa sisällä.
Joko KMP on suunniteltu ja milloin bussi lähtee?
KMP on osittain suunniteltu ja
bussihan lähtee aamulla.
Millä keinoilla maksimoit PJ:n
poissaolon edustustehtävistä,
jotta pääset itse edustamaan?
(VPJ kyssäri)
kurantillahan on synttärit varmaan kolme-nejlä kertaa vuodessa niin eiköhän se hoidu
automaattisesti.
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Nuu-Nuu
Tomin lemmikki
Vanhempani ilmeisesti luulivat
että olen liian yksinäinen ja ostivat minulle uuden lemmikin. Pieni ja punainen, täriseekin vielä.
Päätin nimetä hänet Nuu-nuuksi.
Nuu-nuu tykkää vaellella ympäri
asuntoa, välillä joudunkin pelastamaan hänet kun hän on jäänyt
milloin minnekkin jumiin. Välillä olenkin huolissani hänen hyvinvoinnista kun hän villiintyy ja
juoksentelee pää edellä seiniin ja
huonekaluihin.
Muutaman tunnin vaeltelun
jälkeen Nuu-nuu menee nurkkaan tai sängyn alle lepäämään.
Nuu-nuu on myös hyvin helppohoitoinen ja itsenäinen, hänet
voi helposti jättää yksin kämpälle pyörimään. Nuu-nuu osaa
myös itse metsästää ruokansa
joten minun ei tarvitse siitäkään
huolehtia. Nuu-nuun ruokavalio
koostuu suurimmaksi osin ruuantähteistä ja joskus hän saa
metsästettyä jopa villakoiria.
Nuu-nuu tuo paljon sisältöä elämääni ja joskus jäänkin vain tuijottamaan hänen leikkimistään.
Voisinkin suositella Nuu-nuun
rotuisen lemmikin hankkimista
muillekkin yksinäisille.
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Nuu-nuu esittelee saalistamaansa villakoiraa

14:02 @Spike_B
Astfgl: ei mittää
14:02 @Spike_B
also
14:02 @Spike_B
Astfgl: <3
14:03 @Spike_B
kala- sen on tehny joo
14:03 @eGe		
joo kala- sen teki
14:05 @Mega_Tron
niin kuka se olikaan joka teki sen?
14:06 @astfgl_v
särki
14:08 @Mega_Tron
niin, se on, mutta kuka teki
14:09 @windance
onko sillä väliä, kuha teki
14:10 @Mega_Tron
tuntuu niin kuin heittelisi haukia tässä
14:16 @Astfgl		
keskustelu on alkanut lahnata vähän
14:16 @Astfgl		
*laahata
14:18 @windance
joo, suutari mikä suutari
14:19 @Kumikurre
Se johtuu vaan siitä, että se on ”made by OTiT”
14:23 @Mega_Tron
no toivottavasti tää meidän otit cam pelaa silloin kun käy
			ei-toivottuja vieraita
14:28 @Paju		
Nopealla matikalla laskettuna aika paljon kieli poskessa
			heitettyjä kommentteja.
14:29 @Paju		
Kunhan ei esitetyt tiedot osoittautuisi kalavaleiksi.
14:34 @Mega_Tron
kyllä mä mututuntumalla sanoisin että ei oo
14:35 @windance
olisin aivan turtana jos näin osoittautuisi
14:35 @Kumikurre
tokkopa se valeeksi osoittautuu
14:38 @Mega_Tron
niin kuin eräs monni sanoisi: petkuhuiputusta
14:38 @windance
silloin pitäisi pitää jatkossa turpa kiinni
14:41 @Kumikurre
tärkeintä on että ne jotka tekee uutta otitcamia muistaa pysyä 		
			skarppina
14:45 @Mega_Tron
joo, ei oo aikaa maata lahnana
14:48 @windance
ei, sitä asiaa ei tarvitse enempää ruotia
14:55 @windance
tai jäädä lukemaan kuorekillan uusinta kampelakseli-lehteä
15:00 @Mega_Tron
tiedotusministeri voisi kalastella täältä hienoa täytettä
			
terminaaliin, niin saataisiin ehkä joskus pikku teistit siitä
			
osaako tämä fuksi taittaa
15:01 @windance
joo, tästä vain pitkä irkkiquotekaappaus lehteen, sanokaa
			muikku
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Terminaali tutkii - mittaamista
arkisilla asioilla
Hei lapset.
Onko teille koskaan käynyt niin että
olette juoneet jotain korkeamman
ajattelun mahdollistavaa juomaa
ja puhelin on hukassa/rikki/akku
loppu. Hyvä, ei mullekaan :D. Mutta
nyt ihan hypoteettisessä mielessä
kuvitellaan että näin on päässyt
käymään ja eteen tulee tilanne
jossa vaaditaan asian, etäisyyden
tai muun mittausta. Ei hätää Terminaalin terävistä terävin toimitus
on ihan hyvää hyvyyttään mitannut
muutamia yleisiä esineitä joita löytyy taskunpohjilta. Näiden kätevien
mittausten avulla voit yllättää kaverisi ja saada loppumatonta rispektiä.
Kaikissa mittauksissa on käytetty
standardia 13cm viivoitinta joka on
13,4cm pitkä.
Kunnolliset senttimitat:
• 2mm 2 euron kolikon paksuus
• 11,1 2 euron kolikon paksuutta
tölkin klipsu
• 4,05 tölkin klipsua fuksi 2016
haalarimerkki
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• 1,47 fuksi 2016 haalarimerkkiä
Sebun läppärin powerbrick
• 1,82 Sebun läppärin powerbrickiä
killan lautasen halkaisija
• 2,62 killan lautasen halkaisijaa
mustin pituus
• 2,6666666666666… mustin pituutta magnum leka
• 3,02 magnum lekaa bilispöydän
halkaisija
• 1,26 bilispöydän halkaisijaa killan
sohvan leveys
• 4,86 killan sohvan leveyttä yksi
kiltahuone
• 4,5 kiltahuonetta X-käytävän
pituus
• 6,1975 X-käytävän pituutta matka Pegasuksesta Juvenes Printtiin

Meh inches:
• 0.9” billiard chalk cube
• 1,7 billiard chalk cubes year party
shot glass
• 2,15 year party shot glasses radiator
• 2,98 radiators allegedly used unnamed dildo
• 1,3333… allegedly used unnamed
dildos rule paper with cocks

• 1,77 rule papers with cocks post
box’s diameter
• 1,2 post box’s diameters guild’s
biggest penis
• 1,68 guild’s biggest penises Uula’s
sled
• 7 Uula’s sleds air-conditioning
pipe with tile shirt
• 55,8 air-conditioning pipes with
tile shirt roundtrip to Subway

Dontsuu vöri our guild is very
multicultural so Terminaali’s sharpest of the sharpest delivery has
also measured some things for
our exchange student readers who
might not use standard SI units.
All measurements were taken with
a standard 5,11811” ruler which is
5.275591” long.
15
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Turnauksien voittopisteet on määrätty ennakkoon,
mutta myös muut sijat palkitaan turnauskohtaisesti
kalibroiduilla pistemäärillä!

PC- ja Urheiluvastaavat ovat päättäneet ilahduttaa
kiltalaisia organisoimalla turnauksen, jossa palkitaan
aktiivisia menestyjiä ja jossa taktikkuudella voi nostaa
itsensä korkeimmalle korokkeelle. Turnauksessa pärjää
menestymällä lukuvuoden aikana killan järjestämissä pelija urheilutapahtumissa. Eri peleissä, urheilulajeissa ja
muissa kilvoitteluissa ratkaistaan siis ensimmäistä kertaa
tänä vuonna killan <insert title here>. Killan <insert
title here> kruunataan OTiT Tournament is Tournaments
osakilpailuissa vuoden aikana kumulatiivisesti eniten
pisteitä kartuttanut. Pisteitä jaetaan osakilpailuissa
voittaja(joukkuee)lle eniten ja seuraaville vähemmän.
Pisteytyksessä on huomioitu osakilpailujen nauttima
arvostus, osallistujamäärä sekä onko kyseessä yksilövai joukkuelaji. Joukkuelajeissa kaikki joukkueen jäsenet
saavat saman pistemäärän. OTiT OTiT:ssa jaettavaa titteliä
emme kuitenkaan ole vielä päättäneet. Voitkin antaa oman
nimiehdotuksesi PC- ja urheiluvastaaville!

..
Kyykkaturnaus
Järjestetään keväällä.
Kyykkä on paras :D ja kartut.

9-Pallocup
Alkoi alkukeväällä.

PC-PeliLiiga
Alkoi alkukeväällä.

Alkaa alkusyksystä
Enemmän kuin 8 palloa, yhdellä voi
voittaa tai hävitä.
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Cupin voittaja saa huimat 12 pistettä!

Paras pelaaja saa 10 pistettä!

PC-Mestarirodun mestari ratkeaa tässä
turnauksessa.
Parhaalle pelaajalle jaossa 12 pistettä.

Wormscup
Järjestetään kauden päättäjäisissä.
Herrasmiehiä, matoja ja aseita.
Perinteikäs OTiTlainen turnaus jota ei
kannata missata
Parhaimmalle pelaajalle 5 pistettä.

Parhaalle joukkueelle tarjolla 12 pistettä!

8-Pallocup

9 palloa, yhdellä voittaa.

Tuppicup
Järjestetään kauden korkkajaisissa.
Pelaa oikein tai saat puukosta.
Voittajat saavat Tuppicupista 8 pistettä!

Konsolipeliliiga

(Jokeri)

Alkaa alkusyksyllä

Snookerturnaus

Tänävuonna jokerina toimii ensimmäistä
kertaa järjestettävä konsolipeliliiga!

Järjestetään syksyn aikana.

Paras konsolipelaaja saa 8 pistettä!

Pöytä kasvaa, pallot pienenee.
Snookerin voittaja saa itselleen 6 pistettä.

otit.otit.fi
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Muista myös!
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Lisätietoa liitteen takana!

Terminaali olusderi

GRAND SLAM
Eikä tässä vielä kaikki! <insert TV-shop meme>

Vuosien saatossa kiltalaiset ovat muistelleet kilvoitteluissa menestyneitä. Jotkut ovatkin ylpeilleet voitettuaan useita eri kilpailuja
samana vuonna tai peräkkäisinä vuosina. Jatkossa viiden vuoden
aikaikkunan sisällä kaikki perinteikkäät OTiT OTiT-turnauksen lajit voittanut henkilö tullaan palkitsemaan ruhtinaallisesti Grand
Slam-voittajana. Grand Slamiin tarvittavat voitot siis vanhenevat,
kun voitosta on kulunut 5 vuotta, joten tätä titteliä ei voi rajattoman pitkään tavoitella.
Tämän megalomaanisen ultimaattisen kliimaksisen mahtiturnauksen lisäksi käynnistämme vieläkin suuremman ja mahtavan kilvoittelun. Tässä on jaossa käsittämätön määrä glooriaa, ylistystä ja
mainetta. OTiT Grandslam-turnauksessa voittaja on se, joka tyhjentää pajatson viiden vuoden liukuvan aikaikkunan sisällä jokaisessa OTiT OTiT-osakilpailussa. Tehtävä on reilu mutta vaikea,
joten palkinto tulee olemaan lähes rajaton.
PC- ja urheiluvastaavat pidättävät kaikki oikeudet muutoksiin.
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Oi muistatko vielä sen virren? Eiku
siis juoman. Oiskohan se ollut vuosi
2015 tai jotakin sinne päin. Hartwall
sai älynväläyksen ja se lanseerasi
uuden juoman, jossa oli sekoitettu
olutta ja siideriä. Juoman nimi oli
Royal Cargo. Vähä tuommoinen
radler-tyyppinen ratkaisu mutta
ei sitten kuitenkaan. Kuulemma
Hartwall oli kysellyt nuorilta aikuisilta heidän makumieltymyksiä jne
ja sieltä sitten tuo jumalainen juoma
oli tynnyristä ulos pyörähtänyt.

sia kokeiltiin mutta koska siideriä ei
nyt sillee viittiny kauheesti erilaisia
hommata nii mentiin halvimmalla,
rainbown omena siiderillä. Oluena meillä oli santtua, lapparia, a le
cogia ja koffia. Ei mitään herkkuja
nyt sinänsä, mutta tollasia perusvarmoja, tietää aika tarkkaan mitä saa.
Suhteet olivat täysin mielivaltaisia
ja niitä oli tarkoitus testata paljon
enemmänkin, kuin tuli testattua, jokainen voi päätellä itse sitten mistä
se johtui.

Okei eli siis olut + siideri. Ei ehkä
kaikista houkuttelevin yhdistelmä.
Olin tuohon aikaan vajaa parikymppinen, joku 18-19 vuotias eli sinänsä
ehkä juurikin kohde yleisöä. Mä nyt
sanon sen, se oli ihan hyvää. Kyseistä juomaa tuli litkittyä aika ajoin,
kun festareilla pyörittiin ja mökki-iltoja vietettiin. No sitten vuodet
vierivät ja jossain vaiheessa totesin,
että ehkä minä olinkin vain ainut
tykkääjistä sillä juoma oli kaupoista
hävinnyt. Nyt sitten oli aika kokeilla, että onko aika vain kullittanut
muistot vai voisikohan tämä olusderi sittenkin olla hyvää. Juomaa kun
ei tosiaan sitten mistään enää saanut
niin sitä piti tehdä itse.

Kolme ensimmäistä kommentoijaa
ovat suorittaneet testin tietämättä suhteita tai olutta. Ainoastaan
viimeinen kommentoija tiesi sotkun
sisällön.

Kokosimme testiryhmän ja rupesimme hommiin. Erilaisia sekoituk

Ekana testattiin santtua 50% ja toinen puolikas siideriä.
Kommentit:
• Haju vappuinen, väri vappuinen, maku sebun kesäviini.
sebun kesäviini/5
• Ei paha, ei hyvä ihansama/5
• hämmentävä /5
• Ei jatkoon
Toisena meillä oli älekökkiä 70% ja
sidukkaa 30%.
• bileiden jälkeen tölkit tyhjäks.
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Hämmentävä. Spillmat/5
• Ööhööödofj
• eka oli parempi
• parempaa ku äskönen 1/5
Kolmas sekoitus 30% a Le Cog ja
70% sidukka
• huono radler/5
• Paljon pahempaa kun eka
• Maltainen siideri
• siideri/5

pieni epätoivokin iski, joten potentiaalisia suhteita voi olla olemassa.
Jos sellainen löytyy, niin ilmianna
se, jooko?
Tämmönen siis oli se mitä haettiin.

Neljäntenä 20% lapparia ja loppu
sidukkaa
• verinen maku suuhun / 5
• hyi kun pahhaa
•• hyi saatana
Viides oli 70% koffia ja 30% siideriä
• Ei pahin / 5. Ei tää nyt hyvää ole
Pieru /5
• Ei se ainkaa hyvvää ollu. ei
pahin
• Kusi / 5
• No siiis. Emmä tiiä.

Ps. Toimitus pahoittelee, ettei testiolosuhteista tai mixeistä ole kuvia.
Sivussa oli ehkä jotakin tähdellisempää tekemistä kuin leikkiä lifestylebloggaria.

Kuudentena ja viimeisenä meillä oli
100% santtua.
• Mauton / 5
• maistuu vähä vissyltä
• muuten mauton mutta jälkimaku bisse
• No onhan tää näistä paras
Ja näin. Tämmönen oli tämä sitten.
Ei tästä hyvää saanu mutta ehkä
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Käsityönurkka – neulo oluttölkillesi
villapaita!
Aikanaan yläasteen käsityötunneilla
en oikein onnistunut vakuuttumaan
neulontaharrastuksen mielekkyydestä, koskapa tekniikan oppiminen
tuntui minulle ylivoimaisen vaikealta tehtävältä. Kokonaisen lukukauden aikana sain juuri ja juuri
äherrettyä valmiiksi yhden lapasen.
Yliopistoon tultuani tapahtui onnenpotku: pedagogisesti suuntautunut luokkatoverini ystävällisesti
opetti minua neulomaan, ja tällä
kertaa hieman menestyksekkäämmin. Viime vuosina olenkin onnistunut neulomaan muutamia kaulahuiveja, lapasia sekä yhden sukan.
Valitettavasti neuleohjeet tuppaavat
olemaan kovin vaikeaselkoisia, mikä
tekee ainakin minulle vaikeaksi
uusien neulemallien opettelun. Siksi
ajattelin kirjoittaa yksinkertaisen,
aloittelijoille sopivan neuleohjeen.
Aloitetaan perusteista.

TARVITSET:
• Neulepuikot (5 kpl), suunnilleen
kokoa 3,5. Suosittelen bambupuikkoja; niillä neulonta on verrattomasti helpompaa, koska pinta on
karheampi ja siten neulos ei luiskahda puikoilta niin helposti kuin
metallisilla puikoilla.
• Lankaa, yllä mainituille puikoille
sopivan paksuista. Itse käytin jotain
valkoista villalankaa ja Novitan
sinistä Seitsemää veljestä, kun niitä
sattui olemaan kaapissa.
• Sakset
• Pahvia (leikkaa esim. tyhjästä puuropaketista, kuten minä tein)
• Virkkuukoukun (ei pakollinen)
• Oluttölkin tai vastaavankokoisen
esineen. Itse käytin vihreää kukkoa,
kun sitä sattui olemaan jääkaapissa,
mutta merkki ei tässä vaiheessa ole
kriittistä.

TEE NÄIN:
1. Laita kaksi puikkoa vierekkäin ja
tee niiden ympärille tämmöinen nypyrä (kuva 1). Tämä nypyrä sisältää
nyt neuloksesi kaksi ensimmäistä
silmukkaa.
Lopputulokset näyttivät kuitenkin,
jota kuinkin aina tuolta.

2. Rupea pyörittelemään puikkojen
ympärille lisää samanlaisia nypy-

Kuva 1
23

röitä (kuva 2). Jatka niin kauan, että
puikoilla on yhteensä 36 silmukkaa.
3. Vedä toinen puikoista pois
silmukkarivistön sisältä. Sitten jaa
silmukat tasaisesti neljälle puikolle
(kuva 3). Laskujeni mukaan 36/4
= 9. Ei tehdä nyt mitään hienoa
joustinneuletta tms., joten yhdeksän
silmukkaa per puikko on oikein
hyvä määrä. Puikkoja kannattaa
pitää pöytää vasten tässä vaiheessa,
koska ne luiskahtavat helposti omille teilleen.

Kuva 2

4. Rupea neulomaan ylimääräisellä
puikolla tuosta kohtaa mistä pitkä
lanka tulee, sillä lailla siis että syntyy
yhtenäinen rinkilä (kuva 4).
5. Sitten vain jatka neulomista. Nyt
rinkilästä pitäisi alkaa muodostua
tuubi. Jos haluat neuloksesta monivärisen, niin vaihda vain lankaa
välissä. Itse laitoin tuota sinistä, kun
se sopi mukavasti yhteen valkoisen
kanssa. Muista solmia langanpäät
yhteen! Muuten neulos voi myöhemmin purkautua hallitsemattomasti, ja sitähän me emme halua.
Sovittele välillä neulosta välillä
mallikappaletölkin ympärille, niin
tiedät, milloin pituus alkaa riittää
(kuva 5).
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Kuva 3

Kuva 4

6. Kun neule yltää vähintään siihen kohtaan, josta tölkki menee
kapeammaksi (kuva 6), on aika
ruveta tekemään kavennuksia. Tällä
ehkäistään se, että tölkki luiskahtaa
ulos hallitsemattomasti. Kaventaminen tehdään näin: sen sijaan, että
ottaisit puikolta yhden silmukan
ja neuloisit sen, otakin nyt kerralla kaksi ja neulo ne yhteen. Näin
neuloksen leveydestä vähenee yksi
silmukka. Itse neuloin aina vuorotellen kaksi silmukkaa yhteen ja
yhden silmukan normaalisti. Tällä
tavalla neule kapeni riittävästi varsin vähillä kierroksilla.
7. Pohjaa ei tarvitse neuloa umpeen. Neuleen voi siis päätellä siinä
vaiheessa, kun jäljelle jäänyt reikä
on niin kapea, ettei tölkki varmasti luiskahda siitä omille teilleen.
Päättely on tärkeää, jottei vaivalla
tuotettu neule purkaudu. Päättely
tehdään näin: neulo puikolle kaksi
silmukkaa, sitten vedä alempi (eli
ensin neulottu) silmukka ylemmän
(eli sen viimeisimpänä neulotun)
silmukan ylitse ja päästä siitä (yli
vedetystä silmukasta) irti. Puikolle jää yksi silmukka. Sitten neulo
puikolle uusi silmukka ja vastaavasti
vedä alemmaksi jäänyt silmukka
tämän silmukan yli. Jatka näin niin

Kuva 5

Kuva 6

Kuva 7
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pitkään, että silmukat loppuvat. Jos
olet epävarma, niin katso vaikka jokin video netistä. Sitten kun jäljellä
on enää yksi silmukka, niin leikkaa
lanka katki ja tee sellainen solmu,
ettei silmukka aukea omia aikojaan
(kuva 7).
8. Nyt päästään henkilökohtaiseen
lempivaiheeseeni eli tupsun tekoon.
Leikkaa pahvipaketista kaksi yhtä
suurta palaa, halkaisija saa olla noin
shottilasin kokoinen. Piirrä kumpaankin pahviin shottilasia tai harppia tms. pyöreää esinettä hyväksi
käyttäen ympyrä (kuva 8) ja leikkaa
ympyrä irti. Leikkaa ympyröiden
sisälle reiät. Laita pahviympyrät
vastakkain.
9. Valitse mieleisesi tupsuväri.
Rupea kieputtelemaan tupsulankaa
pahviympyröiden ympärille (kuva
9). Virkkuukoukusta on tässä suunnaton apu, koska langan kasautuessa
saatavilla oleva reikä pienenee koko
ajan.

Kuva 8

11. Raota pahviympyröitä ja sido
niiden väliin solmu. Ideana on, että
kaikki tupsuaihiossa oleva lanka
jää tämän solmun sisään. Kiristä
solmu tiukalle! Muuten tupsulangat
lentävät tiehensä tuulen mukana.
Solmun valmistuttua voit leikata
pahvikiekot pois (kuva 11), niitä ei
tarvita enää. Mutta solmulangan
pitkät päät kannattaa jättää, koska
niitä on hyvä käyttää solmun sitomiseen.

Kuva 11

12. Pörhistä tupsu tasaiseksi. Sido se
kiinni kohdissa 1 – 7 valmistuneeseen neuleeseen (kuva 12). Valmista tuli! Nyt oluttölkkiäsi ei palele.
Omassa mallissani (kuva 12) on
lisävarusteena kiristysnaru suuaukossa.

Kuva 9

Kuva 12

10. Tunge sakset lankasäikeiden välistä (kuva 10). Leikkaa langat katki
koko matkalta.

Kuva 10
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TUTANIC
Oltiin tuossa tammikuussa kuokkimassa tutalaisten risteilyllä. Reissu oli
oikein rattoisa ja vielä KELAN sponsoroima! Kuitenkin muisti on saattanut
hieman reistailla, joten muistikuvat ovat jääneet vähän vähille. Tässä näet
kuvia reissultamme ja tehtävänäsi on yhdistää oikea kuvateksti oikeaan
kuvaan. Oikein vastanneiden kesken arvotaan mainetta ja kunniaa.
Lycka till!
A. Suuri yritys soluttautua tutalaisten joukkoon buffetissa, josta löysimme
myös KILLAN SEKSIKKÄIMMÄN henkilön pikkuveljen
B. Aamulla puoli kymmeneltä syvällinen pohdinta johon tarvitsi saada heti
vastaus luotettavasta lähteestä
C. Kenkien metsästys käynnissä heti aamutuimaan, kuka jättäisi baariin 		
kengät?
D. “TÄN VOI SIT LIITTÄÄ SIIHEN VIDEOON!” LOL
E. Paska ss videosta Kelan keikan aikana: MEISTÄ TULI (ap)
TEEKKAREITA
F. MY HEART WILL GO ON with flutes
G. Otaniemen tutalaiset pilaamassa Kelan keikan
H. Herkkä hetki kannella
I. Kakku onnellisena juomien keskellä
J. Teinipeilix xd lol ihQu d444
K. Harri ei kokenut olevansa tarpeeksi kännissä juuri ennen kun oltiin saa		
pumas takas Suomeen
L. Tultii droppaa teidän tunnelmaa ;-D EI VIDDU ONKS TOI
VÄLIMERI?!?
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Lopuksi haluamme sanoa, että
paska reissu, mutta tulipahan
tehtyä ja varoitus tutalaisil:
(kuva ig:stä)

7
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Moon Banzai - Pari ajatusta japanin
kielestä
Tuomas Savusalo
Kovinkaan moni ei todennäköisesti
väittäisi vastaan, jos todettaisiin
Japanissa tehtävän paljon videopelejä. Statista -verkkosivun mukaan
vuonna 2017 Japanin sisäinen videopeli teollisuus oli arvoltaan noin
11 miljardia euroa. Vertailun vuoksi
Euroopan videopeli markkinat
olivat samana vuonna kooltaan noin
10 miljardia euroa.
Eli on fakta, että modernin konsolipelaamisen emämaassa tehdään paljon videopelejä. Länsimaihin näistä
päätyy kuitenkin vain kourallinen ja
usein pidemmän aikavälin jälkeen,
kuten Dragon Quest XI kanssa.
Vuonna 1986 alkaneen pelisarjan
yhdennettätoista yritystä edustava
peli saapui itämaan markkinoille jo heinäkuussa 2017. Lopulta
käännetty tuote saapui Eurooppaan
kuitenkin vasta syksyllä 2018, eli yli
vuoden nipponia jälkijunassa. Jokainen pakkomielteisesti videopelejä
pelaava tietenkin pahoittaa mielensä
tällaisesta myöhästelystä. Miksi meidän muiden pitäisi odottaa sinisten
limapallojen tuhoamisesta saatavaa
iloa? Olisiko minkäänlaista tapaa
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leikata odotusaikoja ja sen lisäksi
nauttia tuhansia muista mainioista
videopeleistä, joita ei koskaan tulla
julkaisemaan Japanin ulkopuolella?
Yksi ratkaisu on ottaa kohtalo omiin
käsiin ja opetella kieli, jolle nämä
tuotteet ovat alunperin tarkoitettu.
Japanin kielen opiskelu pelkästään
videopelien ja VN:ien pelaamista
varten (ja mahdollisesti muunkin viihteen kuluttamista varten)
ei tietenkään yksin riitä kaikille
syyksi opetella yksi maailman
haastavimmista kielistä. Ajan, joka
matti meikäläisellä kuluu japanin
kielen opiskeluun, voisi kuluttaa
tekemällä jotain muutakin, vaikka
opettelemalla soittamaan kitaraa,
rakentamaan himmeleitä tai vaikka
koodaamaan LISP:iä. Joten miksi
kukaan opettelisi kyseistä kaukaista
ja epäkäytännöllistä kieltä?
Onneksi piirrettyjen ja videopelien
lisäksi on myös sosiaalisesti hyväksyttäviä syitä opetella puhumaan,
kirjoittamaan ja lukemaan japanin
kieltä. EU ja Japani solmivat kahdenkeskisen kauppasopimuksen

kesällä 2018, joka tulee voimaan ensimmäinen päivä helmikuuta 2019.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että Japanin kieltä osaavien ammattilaisten kysyntä tulee väistämättä
kasvamaan, kun eurooppalaiset
yritykset suuntaavat japanilaisille
markkinoille ja vastaavasti japanilaiset yritykset suuntaavat tänne.
Suomalaiset työntekijät ovat tässä
kilpailussa jo valmiiksi etulyöntiasemassa, koska Japanilaisten mielestä
suomalaisten puhetta on helpompi
ymmärtää kuin muiden länsimaalaisten. Pan-turanism confirmed?
Japanin kirjoitetun kielen opettelu
antaa myös mainiot lähtökohdat
kiinan kielen opiskeluun, jonka etua
tulevaisuuden työllistymisessä ei voi
kieltää.
Japanin kielen sanasto, kielioppi ja
lausumisoppi ovat itsessään helppo
opetella ja suurin osa aiheesta kiinnostuneista jo osaa tietyt sanat ja
lauseet, kuten esimerkiksi “Mitä?!”
ja “Olet jo kuollut”. Suurin käytännön haaste japanin kielen opiskelussa tulee aina olemaan kanjit, eli
alun perin kiinasta kotoisin olevat
piktogrammit. Kanjit muodostavat
koko kielen perustan, ja esimerkiksi
paikallisen sanomalehden lukeminen vaatii noin 2000 merkin ulkoa
osaamisen. Kiertoteitä tai nopeita
ratkaisuja ei valitettavasti ole olemassa.

Kanjien opiskelusta on myös muita
hyötyjä, joita välittömiin tuloksiin
keskittynyt diplomi-insinööri ei
välttämättä aluksi huomaa. Kanjit esimerkiksi haastavat lukijan
miettimään kieltä ja informaation
kommunikointia erilaisella tavalla.
Kanjit ovat mielenkiintoinen katsaus merkityksen muodostumiseen,
kun sanojen muodostamisessa
käytetään kuvia vokaalien ja konsonanttien sijasta. Esimerkiksi 秋
-merkki, joka tarkoittaa japanin ja
kiinan kielessä syksyä, muodostuu
itsessään kahdesta muusta merkistä: Viljaa tai riisiä tarkoittavasta
merkistä 禾 ja tulta tarkoittavasta
merkistä 火. Vilja “palaa”, eli muuttuu syyskorjuun väriseksi muiden
kasvien tavoin. Muinaisilla kiinalaisilla ei ollut sanallista kykyä kuvata
viljan kypsymistä muilla sanoilla
kuin “palamisella”. Pelkillä “aakkosilla” eli hiraganoilla ja katakanoilla
voi kostuttaa varvasta japanin kielen
metafyysisessä “onsenissa”, mutta
syvempi ymmärrys vaatii kanjien
haltuunoton.
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Animen anatomia

Tissit

Tänä päivänä animet ovat täynnä naispuolisiksi oletettuja
henkilöitä (tästä eteenpäin “naisia”) sekä erilaisia hirivöitä,
avaruusolioita ja miehiä jotka on helppo sekoittaa naisiin. Tässä
artikkelissa tutustumme tarkemmin animenaisten rakenteeseen
ja rakenteiden käyttötarkoituksiin.

Tissit löytyvät usein nännien alta. Tissit ovat loistava tapa
kiinnittää ihmisten huomio (testaa vaikka #otit:lla). Tissejä on
paljon erikokoisia ja -muotoisia, yleensä vaihdellen välillä AA-ZZ.
Jotkin tissit ovat laittomia, niitä ei saa katsoa eikä niihin saa
koskea. Erittäin hyvä paikka jonne varastoida ylimääräinen rasva.
Lopullinen arvosana: 5/5

Hiukset

Vatsa

Animenaisten hiukset vaihtelevat todella paljon kooltaan ja
väritykseltään, blondista siilitukasta kymmenen metrin pituisiin
pinkkeihin kutreihin. Pitkät hiukset ovat todella näppärä tapa
piilottaa erogeenisiä alueita alastomana. Hiuksissa on todella
silkkinen tuntuma. Hiukset myös suojaavat alta usein löytyvää
päätä, joka sopii erinomaisesti paijaamiseen. Lopullinen
arvosana: 5/5

Vatsa löytyy navan ympäriltä. Jos animenainen ei ole ollut
yhteydessä napanuoraan ennen syntymistään, vatsan voi katsoa
olevan alue tissien alapuolella ja lantion yläpuolella. Vatsan
nipistely ja tökkiminen ovat loistavia tapoja vähentää stressiä
sekä ärsyttää/nolostuttaa vatsan omistajaa, riippuen vatsan
rasvapitoisuudesta. Mikäli olet animenainen, suositten
varastoimaan rasvasi kuitenkin johonkin muualle kehossasi.
Lopullinen arvosana: 5/5

Silmät
Silmät sijaitsevat usein pään etupuolella, hiusten ja tissien välissä.
Silmien lukumäärä vaihtelee nollan ja kolmen tuhannen välillä ja
värikirjo on erittäin kattava. Silmillä naiset havaitsevat lähestyvät
vanhat pervot miehet sekä hylätyt kissan- ja koiranpennut.
Silmillään naiset myös ilmaisevat tuntemuksiaan, monesti myös
tahtomattaan. Lopullinen arvosana: 5/5

Suu
Suun kautta animenaiset sisäistävät 10% energiastaan (loput 90%
tulevat uskosta ystävyyden voimaan). Suussa olevalla kielellä voi
irvistää ikäville ihmisille sekä nuolla kermavaahdot toverin
poskelta. Suun yhteydestä voit myös usein löytää torahampaan ja
joissakin tapauksissa nykyaikana
yleistyneen lihaisan torahampaan
(flesh fang). Lopullinen arvosana: 5/5
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Perse
Perse löytyy animenaisen takapuolelta. Perse on myös loistava paikka
varastoida rasvaa tissien ohella. Ominaistuoksuna yleensä ruusut sekä
vanilja. Lopullinen arvosana: 5/5

Reidet
Jälleen hyvä varasto kertyneille kaloreille. Reidet ovat kivan näköisiä
sekä loistava keino animen tekijöille lisätä animenaisen seksikkyyttä
näyttämättä kuitenkaan mitään kiellettyä.Paksut reidet toimivat myös
vesimelonien avaamiseen ja ihmisten kuristamiseen. Reidet toimivat
myös loistavasti tyynynä, sekä hätätilanteissa reidet ovat herkullista
hätämuonaa selviytymiseen. Lopullinen arvosana: 5/5

Jalkaterät
Jalkafetisistin unelma. Pitävät animenaisen pystyssä ja auttavat
liikkumaan paikasta toiseen. Variaatioita on useita: kenkien sisässä,
sukissa, sukkajaloissa, paljaalla, vaahdon peittämät… Dominatiivisia
tendenssejä omaavat animenaiset osaavat käyttää jalkojaan ympärillä
olevien ihmisten alistamiseen sekä niskuroivien ihmisten
rankaisemiseen. Lopullinen arvosana: 5/5
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