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Pääkirjoittajan terveiset

Nonii täällä ollaan morjensta vaan kaikille!

Wappu tulee, minä en! Wapun nopea ja yllättävä  tuleminen on yksi niistä asioista, 

jotka vuosi toisensa jälkeen jaksaa yllättää meikä mandariinin siitä huolimatta, että 

kalenterin tulkinta onkin ihan hyvällä tolalla meikä tampuriinin pääkopassa 

verrattuna esimerkiksi Lempäälän leveyspiiriin. Erittäin isot kiitokset kuitenkin 

myös toimittajille jutuista, että saatiin tänä vuonna oikein paksu sperminaali 

tulemaan.

Sen lisäksi, että paksun terminaalin taittaminen on pitänyt kiireisenä, on tullut 

tunkattua myös Wachia ja huolehdittua kaikenlaisista muista nakeista. 

Unohtamatta sitten tietenkään työ stresi huolien lievittämistä erinäisin hoitokeinoin 

erityisesti näin wapun alla.

Sperminaalin jälkeen onkin sitten hyvä aloittaa wappuhulinat ja odottaa sitä 

hetkeä, että saa taas painaa lakin päähän. Kevään aikana olen kokenut 

monenmoista ja tähän loppuun voisinkin antaa pari hyvää vinkkiä loppukuusta 

selviytymiseen: Ensinnäkin kannattaa tehdä ruokaa valmiiksi niin sitä ei kotiin 

tullessa tarvitse tehdä. Näin ei tarvitse testata miten uuni toimii savukoneena 

(huonosti). Toiseksi, vaikka kuinka väsyttää niin kannattaa yrittää selviytyä 

sänkyyn asti nukkumaan. Tällä säästyy särkeviltä paikoilta ja lopulta sängyn alta 

löytyvien tavaroiden etsimiseltä.

Lumi suli,

se hyvät kelit mukanaan toi,

Wappukin vihdoin tuli,

ja sitähän vietetään taas kun voi,

Fuksit sanoo puli puli.

Tässä teille vielä loppuun wappuhenkinen, noin 30 sekunnin timerilla suoritettu 

runospeedrun:

 esari
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PJpalsta

Hellurei Moiqqu

Olipa Never kerran stop norsuperhe, the johon madness kuului.. ja Eiku taas ainii, 

vedetään, ei eli nyt sehän sitä olis vitsiä, Wappu ku taas ny edessä. oli Elämän Wappu 

suuria asiaa! filosofisia Jo kysymyksiä Wappu on tullut kuitenkin, on, miten Talo Wappu 

soi, voi kylä alkaa, kukkuu. jos Sehän se on ei Wappu ikinä ovella! lopu. Menot 

Wapusta ja ja hulinat sen senkun ihanuudesta lisääntyvät, kannattaa tai ottaa niinkuin 

kaikki eräässä ilo biisissä irti! sanotaan, Erityisesti minä suosittelen tunnen tutustumaan 

kuinka muiden vauhti kuin kiihtyy. oman Tässä alan tullut Teekkareihin käytyä ja kahet 

Teekkari excut fukseihin. Tampereella Rikastuu maalishuhtikuussa, elämä ja 

mukavasti. voin Pasila vinkkinä kannattaa sanoa kattoa, että nimittäin kalija paljon on 

hyviä kyl lainauksia, hyvää. joita Joten voi mikäli muille Wappuna heitellä. meinaa 

Lisäksi olla yhden menossa, elämänohjeen suosittelen opin myös mikä ruokaa elämään 

valmiiksi  ja kotia. erityisesti Vesi Wappuun on sopii. myös Vesi aika on jees, niin pitää 

kuin noin Kossua, niiku mutta about terveellistä. hengissä. Myös Yhdestä vissy huikean 

toimii sarjan hyvin. muuan Erityisesti hahmon, krapulassa hienonmiehen, vähän 

Repomiehen, suolaa sanontoihin helpottaa lukeutuu vettä “Lääkkeet!”. sitoutumaan. 

Nimittäin Tai Täti ainakin sano, nii että luulen. pitää Loppuun ottaa vielä kalijaa. 

excursioltani Ei pari vaa oppimaa siis viisautta. kantsii Kalja varata kannattaa esim. 

ottaa närästykseen oikein ja päin päänsärkyyn ja (kalja tasku toimii kylmät myös..=)! 

nugetit Ja ei jos ole syöt juttu, kalanruoat, mutta ja kannattaa kala syödä, syö jos 

lääkkeet, saat. ratkaisuna Vastaus syö on kala! kolme

Viereisessä kuvassa on vinkki kuinka tämän 

kryptisen palstan saapi tulkattua.

Wapputerkuin 
Kal3vi & Essi
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Uimaasut tietoteekkarille

Terska ja moikkulikikkelimoi! Kesäkelit lähestyy ja jäät lähtee Merikoskesta ynnä muista 

suosituista uimapaikoista, joten alkaahan tässä paatuneiden rantaleijonien 

paidankaulukset kiristämään ja pakko olisi pian päästä veteen vilvoittelemaan.

    Näin herran vuonna 2022 jopa harjaantuneimmat biitsi hirmut jäävät usein 

miettimään: “Miten se rantapukeutumisen nykyinen muoti menikään?”. Älkäätte siis 

huoliko, koska tässä artikkelissa käydään läpi sexiwauhellekesän 2022 suosituimmat 

uimaasut!

Uimashortsit

Huhhuh… Tässä on kyllä ehkä paskin 

vaihtoehto ikinä :D. Sen lisäksi että shortsit 

painavat paljon märkinä ja luovat turhaa 

vastusta ja kitkaa veden kanssa, maksaen 

hurjalle tietoteekkariuimarille, jopa kaksi 

solmua nopeutta verrattuna täysin 

paljaaseen hydrodynaamiseen rantaleijona 

kehoon, peittävät ne myös parhaat puolesi 

(esim kyrpä). Mikäli haluat uimashortsien 

kanssa peittää rintasi, pitää ne vetää 

kirjaimellisesti kainaloihin asti. Ei jatkoon!

Arvosana: 2/10
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Tiukat speedot

Nonniiinn!!! Nyt aletaan päästän asian 

sykkivään ytimeen! Hydrodynaamiikka 

on näissä vetimissä miltei tapissaan ja 

speedojen tiukkuudesta riippuen 

kehosi ei juurikaan jää arvauksen 

varaan vaan saat kaikki uimashortsi 

betat helisemään rannalla, kun 

kroolaat kilpaa moottoriveneiden 

kanssa rantaviivan myötäisesti. Kun 

olet päihittänyt uimakisoissa kaikki 

wannabe vetten hirmut ja palaat 

rantaan, märkä, lihaksikas ja täysin 

karvaton kehosi kimaltelee kuumassa 

auringon valossa kääntäen pään jos 

toisenkin! Huonoja puolia on 

(joidenkin mielestä) lähinnä rintojen 

paljaus näitä käyttäessä, jonka 

erityisesti tisseillä varustetut teekkarit 

saattavat tulla huomaamaan.

Arvosana: 9/10
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Yksiosainen uimapuku

Nyt saavumme sinne oikeaan suorittaja 

osastoon. Yksiosainen uimapuku on 

kaikille jotka eivät halua nähdä vaivaa 

napakarvojensa ajeluun, mutta 

haluavat silti mahdollisimman 

hydrodynaamisen ulkomuodon vetten 

halkaisuun. Näitä pukuja on saatavailla 

eri leikkauksilla ja jotkin niistä ovat jopa 

rantakelposia, mutta toiset rummo tier 

paskaa. Tämä tyyli siis erottelee jyvät 

akanoista: olet joko totinen vesikiitäjä 

tai mamelukkikala himoläskihomerin 

muumuussa. Valitse varovasti!

Arvosana: 5/10
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Borat

Tässä asussa olet jo oikeastaan voittanut 

elämänä tunnetun mmorpg:n. Kaikki 

tärkeät taktiset mitat paljastuvat ahnaille 

katseille hiekkarannalla, ja ainakaan 

teknisesti et paljasta itseäsi, vaikka joku 

kukkahattu saattaa niin luullakkin. Tämä 

asu käy erinomaisesti kaikenlaisille 

kehotyypeille ja näytät hyvältä huolimatta 

siitä kuinka pippelillinen tai pippelitön olet. 

Mokkasiini kengät ja merinovillasukat 

täydentävät asukokonaisuuden, pitäen 

hiekan kaukana varpaiden väleistäsi. 

Uintinopeudesta ei tarvitse välittää, koska 

hukut pilluun/kyrpään jo ennen kuin 

kerkeät koskettaa vettä.

Arvosana: 10/10
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Bikini yläosa

Peittää rinnat, joka on joko hyvä tai 

huono asia. Tässä pari plussaa ja 

miinusta:

+nännit ei näy

+näyttää silti hyvältä

+ jättää alapään paljaaksi

nännit ei näy

jättää alapään paljaaksi

Arvosana: 6/9

Bikini alaosa

Peittää sukuelimet ja Jalin 

suklaatehtaan. Tämä on hyvä asia jos 

ei asioi nudisteille tarkoitetuissa 

kohteissa. Listaan tästäkin plussat ja 

miinukset:

+pibels/pimbs ei vilku

+lämmittää pikkuveitikkaa

+jättää rinnat paljaaksi

pibels/pimbs ei vilku (mallista riiippuen 

isot kivekset eivät välttämättä 

kuitenkaan mahdu mukaan)

jättää rinnat paljaaksi (tulee kylmä jos 

tuulee)

Arvosana: sex/nio
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Anime

NYT JYSÄHTI!!!! JAUUUUUU 8))))

Tällä asustuksella voit päihittää kaikki 

muut (paitsi speedot ja borat), sillä sinun 

ei tarvitse edes saapua rannalle. Voit 

VR chatissa anime tyttö avatarisi jätti 

hinkeillä saada kaikki muut chattailijät 

kiiman ja kiihkon valtaan. Elektroninen 

(ja täysin kuvitteellinen) pillun haju joka 

tästä avatarista huokuu on aivan 

vastustamaton suurimalle osalle 

OTiTlaisista. Ei muutakuin wcarkki 

handuun ja radalle!!!

Jabadabaduuu!!!

Arvosana: tulee 
touhutippa,,, temmin 
nokkaan,,,,

Munasukka

Sukka munan päällä on ultimaattinen 

Gigachad ele. Testosteronitasosi nousee 

uusiin sfääreihin, mikäli kylvet julkisesti 

vain sukka sukukalleuksiesi päällä vailla 

muuta rihman kiertämää.

Arvosana: Ultimaattinen 
sexiwau
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Kesätekemistä 2022

Kesä tekemistä kesälle 2022

On taas se aika vuodesta, kun uusi Wappu saapuu. Moni voi jäädä miettimään, mitä 

Wappu viik(k)o(je)n hulinoiden jälkeen voi kesällä tehdä. Tässä on Terminaalin 

toimituksen kuumimmat kesävinkit:

1. Mennä töihin

2. Opiskella

3. Käydä reissussa

Töihin meneminen on hyvää kesä tekemistä. Aina työpaikalla koodin 

apinoimisesta kahvin keittoon ja muuhun työpaikoilla tapahtumaan 

tekemiseen. Töistä saa myös rahaa. Rahalla saa ostettua hyödykkeitä, 

esimerkiksi kaljaa.

Opiskelu on yksi vaihtoehto kesätekemiseen. Oli se sitten yliopisto

opiskelua tai pitsin nypläämisen opettelua, aina on jotain mitä oppia. 

Valmistuminen on kanssa ihan ok vaihtoehto joskus tulevaisuudessa.

Reissussa käyminen on yleinen tapa viettää kesäaikaa. Oli kyseessä 

ulkomaan matka tai lähialuematka Merikoskeen, kesä on hyvä aika tutkia 

uusia paikkoja ja nähtävyyksiä. Reissaamista kesällä helpottaa myös 

vähäinen lumitilanne.
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4. Ottaa rennosti

5. Kesä heila

6. Mennä töihin

Välillä on OK ottaa rennosti, varsinkin kesällä. Rentoutumista voi 

harrastaa esimerkiksi nukkumalla muutaman päivän tai katsomalla 

muutaman tuhannen jakson verran animea, jotka on voinut missata 

opiskeluvuoden aikana. Suosituksena: Digimon Adventure, se 

alkuperäinen, ei se 2020 versio. Ghost Game on kanssa tosi hyvä.

Mikä sen parempaa kuin viettää aikaa (uuden) tärkeän ihmisen kanssa? 

Hakemuksia kesä heiloista saa laittaa: adm@otit.fi

Mee töihin

<3 Aleksanteri “dolmio”
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>ole minä tänä aamuna, päätä mennä tuiran smarkettiin koska miksikäs ei, kivaa 

vaihtelua arkeen enkä ole käynyt siellä tosi pitkään aikaan

>kävellessäsi merikosken yli ole hyvissä fiiliksissä koska tiedät smarketissa 

olevan hyvä hintalaatu suhde sekä hyviä tuotteitakin

>ajattele että tänään pakotat itsesi puhumaan myyjän kanssa pientä small talkia 

(olen aina halunnut tehdä tämän), pikkuhiljaa hikkyydestä eroon

>shoppaile innoissasi smarketissa vaikka vähän kuumottaakin tuleva 

koettelemus, mieti tosin päässäsi innoissasi mahdollisia hyviä small talk aiheita

>mene jonoon jossa myyjättärenä söpö punahiuksinen tyty

>kuumottaa ja jännittää mutta hyvällä tavalla koska tiedät että pakotat itsesi nyt 

small talkiin tuiki tuntemattoman henkilön kanssa

>katso toisella kassalla olevaa myyjää, kaunis blondi myyjä

>katsekontakti, ui juma

>muista että tarkoituksenasi oli tänään olla kerrankin oma itsesi tuntemattomien 

ihmisten seurassa joten päätä hymyillä

>söpö blondi myyjä hymyilee takaisin

>prinssinakki sykähtää ja tunne kuinka ujo lisääntymistippa alkaa valumaan reittä 

pitkin

>huutaa yhtäkkiä: "Tääl ois kassa vapaana!" samalla kun hymyilee minulle, pitäen 

katsekontaktinsa

>mieti että mitä ihmettä, sanoiko tuo myyjä todellakin minulle noin

>ryntää omasta jonostasi heti pois vaikka olisit ollut seuraava, mene heti söpön 

blondin myyjän luokse

>ole selvästi innoissasi ja kiimoissasi mutta saa kuitenkin ynähdettyä vain hieman 

änkyttäen takaisin: "Jjoo, ja tääl ois yyks mies vapaana hheh! Voisitsä antaa sun 

numeron jos mentäis vaikka treffeille?"

>tuntuu kuin koko kauppa pysähtyy ja katsoo nyt sinua päin, mieti mitä ihmettä nyt 

on tapahtunut

>myyjä sanoo vaivautuneena "Joo tota siis tarkotin että tää kassa on vapaana..."

>saa sanotuksi "Aai, hhöh", kumpikaan ei sano tämän jälkeen mitään

>takana joku mies alkaa suunnattomaan huutonauruun, samalla kun huomaan 

muiden ihmisten hymyilevän ivallisesti ja pudistavan päitänsä

179255555 3.4.2022 19.39.15
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>hengityksesi kohottuu ja kaikki alkaa vaikuttamaan epäselvältä, älä edes muista 

mitä juttelit myyjän kanssa tämän jälkeen

>yrittäessäsi alkaa pakkaamaan ruokatavaroita huomaa että unohdit ostaa kassin, 

älä tämän kaiken julkisen nöyryytyksen jälkeen uskalla mennä takaisin ja sanoa 

edes myyjälle tästä

>olin ostanut todella paljon ruokaa koska menin pitkästä aikaa tuiran smarkettiin 

joten mukana oli n. 25 euron edestä juomaa ja ruokaa

>mieti miten ihmeessä kannat kahden kassillisen verran tuotteita nyt paljain käsin

>yritä ottaa aluksi kaksi maitopurkkia käsiisi mutta toinen kaatuu maahan, rikkoutuen 

maahan

>kuule taas sama ivallinen nauru joka nauroi aikaisemminkin

>kalju noin kolmekymppinen mies mustassa nahkatakissa ja sinisissä farkuissa 

pakkaa viereisellä kassalla tavaroitaan

>"Ei taida pojalla oikeen mennä nappiin tää kaupassa käynti vai mitä?"

>nyt tuntuu siltä kuin koko kauppa taas katsoisi sinua, söpö myyjä mukaanlukien, 

tosin katsoen vieläkin säälivällä ja jotenkin nolautuneella (?) ilmeellä

>seiso hetki paikallasi n. 10 sekunnin ajan miettien mitä teet

>sydän alkaa tykyttämään kovaa ja mieti mikä olisi järkevin asia mitä voisit tällä 

hetkellä tehdä

>pidä vieläkin yhtä maitopurkkia kädessäsi vaikka kassa on TÄYNNÄ ostamiasi 

ruokia ja juomia joita ajattelit nauttia illalla, yhtäkkiä jostain syystä ala juoksemaan 

myymälästä pois

>sama mies alkaa kolmannen kerran räkättämään nauramaan, juokse pää 

punaisena ja ihan hikisenä pois

>ulkona huomaa että jätit lempihanskasikin kassalle kun aloit ottamaan paljain käsin 

tuotteita

>vituttaa niin paljon että älä jaksa kantaa yhtä maitovituntölkkiä koska ei ole mitään 

muutakaan kannettavana, heitä maito roskikseen

>ei enää ikinä tuiran smarkettiin

179255556 3.4.2022 19.42.35
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OTiT haalaribenchmark

Tervehdys vaan kaikille joensuu tässä. Tuossa communican vujujen silliksellä 

ylijäämäsiidereitä haalareihin lastatessani pohdin, kuinka monta pulloa/tölkkiä näihin 

mustiin haalareihin saa mahtumaan. 

Haalareiden täyteen lastaaminen testiä varten oli rankkaa, ja nestepaino valtava, 

mutta sain lopulta tarkan lukeman XXLhaalareiden tölkkitilavuudesta. Ammattilaisilta 

opittu “hihat solmuun” taktiikka lisäsi tölkkitilavuutta noin 12 tölkillä. 
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Lopullinen lukema oli 34 tölkkiä, 2 viinipulloa (1 Don Opas, 1 Chill Out), 12 paria 

korvatulppia ja yksi (1) spraymaalipurkki talvifrisbeerkenttää varten.

Kokonaisuudessaan tämän nestemäärän kanssa on yksi helvetti kävellä yhtään 

mihinkään (12+ kg ja reppu). Lisäksi istuminen on mahdotonta. Plussaa siitä että tämän 

alkoholimäärän kanssa ei tarvitse kahdesti miettiä missä jatkot ovat, koska olet itse 

kävelevät jatkot.

 

Toivottavasti saatte tästä inspiraatiota Wappua varten ja päästään näkemään paljon 

täyteen tungettuja haalareita. Parasta Wappua kaikille!
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KommunalFIGMA Pizzatilaus

Olipa kerran neljä fuksia, jotka olivat viettämässä mökkiviikonloppua. Yleisesti mökki 

tunnetaan paikkana, jossa rentoudutaan ja saunotaan, mutta fuksitpa päättivät piirrellä 

Figmalla. Aiheeksi valikoitui pizzan tilaaminen ja aikaa oli yhteensä 10 minuuttia

Mitä; päätettiin taiteilla oma pizzantilaussovellus

Missä; mökillä 2.5.2022

Miksi; miksipä ei ;)

Milloin; joskus myöhään illalla

Kuka/ketkä; mentula, bingo, gerhard, supo

Mitä siitä seurasi; nyt voi tilata pizzaa

Työryhmän kommentteja:

“Toimivampi kuin mikään pizzatilausäppi mitä mä oon 

käyttänyt”

“Tilaisin sen pizzan mitä siinä mainostetaan heti”

 supo

“Onhan se nyt aivan saatanan seksikäs”

“Se on applikaatio”

 bingo

“Sehän on hyvin moderni ja toimiva väline”

“Niinkuin minä sanoin, sehän on hyvin moderni ja toimiva applikaatio”

 gerhard
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Kuvat:

2min

4min
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6min

8min
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10min

Linkki Figmaan (suunnittelu):

Linkki prototyyppiin:
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Koopsin animepalsa

Kuten sarjan nimikin jo kertoo, on luvassa aikamoista tyttö x tyttö actia jäällä 
kevytkenkäisemmillekin weebuille. Sarjassa tapaamme Yuuri nimisen pojan, 
joka osallistuu taitoluistekun olympia tason kisoihin. Yuurimme kuitenkin 
häviää maailman parhaalle venäläiselle himoläski Victorille ihan kuus-nolla. 
Tapaammekin Yuurin ensimäistä kertaa itksemässä itsensä märäksi 
kisapaikan vessassa Ghibli kokoisia kyyneleitä.

Sarjamme alkaa siis hyvällä premissillä ja Yutilla on palojn kasvuvaqraa hahmona 
luistelussa sekä sen ulkpuolella. Sarja eteneekin “yllättävällä” känteellä 

jossa 
Vuctor lopettaa oman luistelija uransa tullakseen (tirks) Yuurimme 
valmentajaksi. (Who left this YAOI-paddle over here ;))

Saamme tähän kuuman kaksikon väliin vähän kolmatta pyörää kun Junior-sarjan  
tähti sirtyy isojen poikien sarjaan saavuttaessaa ikäkypsyyden. Kolmannen 
päähahmomme nimi onkin osuvasti Yuri Plisetcky (melkein yhtä helppo 
kirjoittaa kuin muuran Ben Zuscovitz). 

Sarjan alussa saammekin seurata Yutiemme kuumaa kisailua Victorin 
valmentajuudesta ja lempeästä suosiosta. Pääseekö Yuri Yuurin öksyihin? 
Entä Yuuri Victorin? Tätä en vielä paljasta.

Yuri on Ice - Valkoliljat jäällä 
                    /6 Pekoran porkkanaa

Kuva 1: Victorin kanssa kostuu Victor itsekin
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Tiivistelmä:
Tarnia:  Ihan ok. Jää (pun intended) odottamaan kevään sulamista, josko sieltä 

 tulisi hellurei ja hellempiä tunteita.
Hahmot: Viihdyttäviä hahmokemioita. Tasapainoinen kaarti.
Taide: Kohhtuullinen. Silmät täytyy toisinaan sulkea luistelukohtausten aikana.
Sound: Luisteluohjelmien musiikit jäivät muistiin.
Nautinko: ODotin enemmän homoja, vaikka oliha nniitä tässäkin.

koops-suomi-koops sanakirja
Koopsimi voi nopeasti katsottuna näyttää virheellisesti kirjoitetulta suomen 

kieleltä mutta älkää erehtykö lukija kansa. Jokainen “virhe” jonka 
löydätte on ihka aitoa koopsimia, jota ei joka päivä näkemään  pääse kuka 
vain.

kuva 2: Yuti on Ice
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Pirinistin niksipirkkanurkka

Terve vaan kaikki nirkkarit(yhdistelmä sanoista narkkari ja innokas niksipirkkojen lukija).

Viime numerossa saatiin ratkaistua akuutti kaljanhimo, mutta akuutti rahapula jäi. Mutta 

eipä hätää, meikämetamfetamiini paljastaa miten varastetaan kiltahuoneen kahvikassa.

Tärkeintä tietenkin on pitää huoli että kiltahuoneella ei ole todistajia, ainakaan

etuhuoneessa, niin tarkastellaanpa tätä skouttauskuvaa. Kuten tarkimmat teistä 

huomaa, paras tapa on ujosti kurkistaa kulman takaa. Tällä lailla näkee kaikki 

kriittisimmät kohdat eli sohvan ja pöydän. Näyttää vahvasti siltä ettei kiltahuoneella ole 

ketään, kuten voimme päätellä pöydän ympärillä olevasta tyhjyydestä. Tässä 

vaiheessa kannattaa kuvasta tunnistaa myös ryöstökohde.

Välillä voi myös mietityttää että onko takahuoneessa ketään niin se voidaan nopeasti

tarkastaa kameran kautta, koska oven avaaminen olisi liian iso riski.
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Kappas siellä odottaakin Sisäministerin palkkaama Wappuvahti, haalaritkin on 

tappeluvalmiudessa. Jatketaan suunnitelmaa, mutta liikutaan hiljempaa ettei 

Wappuvahti kuule.

Noniin nyt ollaan kuvan perusteella päästy kohteen äärellä, ja aijaijai hallitus on 

laiskotellut ja täällä on jopa seteli. Nyt on kyllä ilon ja onnen päivät. Ei muuta kuin 

rahat taskuun, muistakaa olla hiljaa koska Wappuvahti, ja vittuun tästä keilahallista.
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Katsotaanpas vielä näin loppuun ammattilaisen taidonnäyte. Kyllä ihan kyynel tulee 

silmään, kun katsoo ammattilaisen tekemistä ja etenkin ryöstösaaliin suuruuden takia. 

Ja näin on rahapulakin ratkaistu, joten ei muuta kuin nopeaa ja rahaista Wappua ja 

kesää kaikille.

(Älkää nyt sitten oikeasti varastako sitä, pls :D)
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Terminaalin Top 5 listat
Sekä tieteelliset ja akateemiset perustelut plussilla ja miinuksilla

Kaikki tykkäävät top5 listoista joten tässä olisi muutama lista tärkeistä aiheista

Top 5 clash of clans hahmot 

5. Golem
+ pelin giga chad
+ hyvä leukalinja
- Maksaa 8 eliksiiriä

4. Lvl 8 Goblin
+ kaikkien lempi perverssi
+ salamyhkäinen
- Gold digger
- Työpaikka ahdistelija

3. Velho
+ Liekehtivä pikari
+ Velhon hiha
- Kiertää veroja
- Antisemiitti
- Narsisti
- Harjoittaa haureutta barbaarien kanssa.. 27
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2. Archer
+ …
- Pretty privilege
- Wildaa mangossa

1. Hog rider
+ BLM
+ Acab
+ Hyppää muurin yli
+ voimakas
- kevytkenkäinen

Top 5 presidentit (rip)

5. Martti Ahtisaari
+ Voitti noobelin
- Pahanlaatuinen karies (yths..)

28
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4. Paavo Väyrynen
+ kuolematon
- kuolematon

3. Risto Ryti
Valitettavasti Terminaalin toimituksen 
palvelimeen tehtiin Hack-isku joten emme 
saaneet oikeaa kuvaa vaihdettua. Kuvassa 
huutokauppakeisari Aki Palsanmäki

Top 5 pahikset (muhaahah)

5. Jokeri
+ Hymyilee aina
+ positiivinen
+ Hyvä meikkaan (james charles)
+ Heath Ledger
- kytköksiä oulun pizza mafiaan

29
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4. Slenderman
+ Nopea
+ Pitkä (yli 180cm)
+ Hyvä aineenvaihdunta
- Ei osaa uida (sarjakakkaaja)

3. Tohtori Tollontyö
+ nerokas
- Huono ryhti
- Kyykkää vaan 90kg
- Tekee paljon ylitöitä (ilman lisiä)
- kihomatoja
- zoofiili

2. Silppuri
- Metalliasu ruostuu
- Ei äänestänyt viime vaaleissa (persu)
- Pelkää rottia
- nihilisti
- ei käynyt suihkussa ala-asteen liikkatuntien jälkeen 
(döfää)

30
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1. Darth vader
+ Hyvä kuristaan
- Huono isä
- Huono temperamentti
- Kopioi kotitehtäviä toisilta
- identiteettikriisi

Top 5 pahimmat koulu ruuat

5. Korvatillikka
+ Tarjoiltiin välitunnilla
- Tauski Peltosen reseptillä

4. Kala puikot
- Sai ottaa vaan 4 kpl ja piti piilottaa peruna 
muusin alle

31
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3. Kumi perunat

+ Hyvä koostumus
+ kimmoisa

2. Rössy pottu

+ Paavo väyrysen lempi ruoka

+ “Syön 4 rössy pottua joka päivä ja vklp :)”  

paavo väyrynen eduskunnassa 

1. Nauravat nacit

+ Espanjalainen resepti
- Tarjoillaan nyrkkisalaatin kera

32
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Top 5 Pukki

5. Joulupukki
+ Maailman tunnetuin murtovaras
- Rasisti
- Eläkkeellä
- Tulee (       ) vain kerran vuodessa
- heikko pull-out game

4. Pukki (vuohi) (latinankielinen nimi)
+ Bää (bää)

3. Teemu Pukki
+ Maalipyssy
- Kärsii narkolepsiasta
- jalka fetissi (Tarantino style)

33
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1. Valepukki
+ silmä lasit (vasen silmä -12 vahvuuksilla)
+ rehti
- Autokraatti
- Kleptokraatti
- Kleptomaani
- Keliakia
- karanteeni
- suoraselkäinen

Top 5 leffa suositukset

5. Rautajätti
- surullinen

4. Mies vailla menneisyyttä
+ Aki Kaurismäki
- Mika Kaurismäki

34
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3. Fargo
+ Kannattaa kattoa

2. Rottatouille
+ klassikko
+ yllätä minut
+ Jorma Uotinen ääninäyttelijänä
- Epärealistinen
- Liikaa rottia

1. Ihmeperhe
+ Hyytäjä 
- Ei rottia

Kunniamaininnat:  Keisarin uudet vaatteet, Aarreplaneetta

35
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Oli kaunis päivä ja eksyttiin kiltikselle 

selaamaan vanhoja terminaaleja, ja 

voi pojat mikä löytö! Nimittäin Matti

Challenge, suoraan freshistä 

terminaalista 3/2002, suoranainen 

kunnianosoitus koko kansan 

mäkihyppääjä Matti Nykäselle. 

Täytyihän juomapeli pistää testiin, 

joten tulikin aika äkkiä kasattua 

porukka pelaamaan, ja tässä ois juttu 

pelin kulusta.

Pelin kulku on hyvin pitkälti Matin 

elämäkerta, tietysti juomapelin 

muodossa. Tosiaan tarkemmat 

säännöt löytyvät edellä mainitussa 

3/2002 terminaalista, niin en niitä 

tähän ala rustaamaan.

Pelaamassa meitä oli Kal3vi, sandalf, 

Essi, juomasa ja Agrimark. Kal3vi toimi 

mäkituomarina, vaikka pelaski 

mukana, hyvin se män. Valitettavasti 

mattisiideriä ei enää kaupoista saa, ja 

kalja kun maistuu pelaajille hieman 

siideriä paremmin, suurin osa juomista 

oli kaljaa. Myös 2. lajin käytäntöä 

muokattiin hieman; sen sijaan että 

nesteen korkeus mitattaisiin pullosta, 

sovittiin että

jokainen juo tölkistä, ja kun luulee 

(tietää) olevansa juonut oikean määrän, 

kaataa sen kertakäyttömukiin, josta 

korkeus mitataan.

Komiasti kaikki hörppäsivät ekat pullot. 

Maistuu maistuu.

Aloitusaika 19:13

1. Laji

Ensimmäinen hyppykierros

2. Laji

Essi onnistuu lähimmäksi, loput 

järjestyksessä Agrimark, juomasa, 

Kal3vi, sandalf. Sakot jakautuivat 

seuraavasti; Kal3vi 8 cl, juomasa 4 cl, 

sandalf ja Agrimark sakkomatit + 

sandalffille 8 cl.

3. Laji

kellonaika 19:31

Kuudella kortinjakokierroksella sakkoja 

jakautui pelaajille seuraavasti: juomasa 

16cl, Kal3vi 28cl, Essi     32cl, sandalf 

28cl, Agrimark 36cl
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Tauko 19:42  19:52

kellon 19:45, Matin albumi kuunneltu läpi 

1. kerran

4. Laji

Hyppyjen pituudet: juomasa 53m, 

Agrimark 84m, Essi 9 m, sandalf 68 m, 

Kal3vi 65m.

5. Laji

Hyppyjen alastulot: Agrimark ja Essi 

kaatumiset eli 12 cl sakkoa, juomasa 

tasajalkaalastulo eli 8 cl sakkoa, sandalf 

ja Kal3vi telemarkit ammattilaisten tyyliin 

eli 4 cl sakkoa.

Tauko 19:56

Agrimark ei ollut valmistautunut 

kunnolla, joten kaljakauppaan.

Peli jatkuu 20:12

Toinen hyppykierros

2. Laji

Tällä kertaa lähimmäksi osuu juomasa, 

perässä tuli Kal3vi & sandalf, Agrimark, 

Essi. Sakot Essi 8 cl, sandalf 4 cl, 

Agrimark & Kal3vi sakkomatit + 4cl.

Tauko 20:1720:27

20:25 Matin albumi kuunneltu toisen 

kerran läpi.

3. Laji

Kuudella kortinjakokierroksella sakot 

jakautuivat seuraavasti: sandalf 12 cl, 

Kal3vi 24 cl, juomasa 16 cl, Essi 20 cl ja 

Agrimarkille 36cl.

4. Laji

Hyppyjen pituudet: Agrimark 74m, Essi 

126m, sandalf 133m, Kal3vi 27m, 

juomasa 52m.

5. Laji

Hyppyjen alastulot: Kal3vi, sandalf, 

Agrimark ja juomasa kaatuivat ja 

ansaitusti 12 cl sakot. Essi kierroksen 

parhaana tasajalkaalastulolla, 8 cl 

sakkoa.

Pisteidenlasku

6. Laji

Pelaajien pisteet: Essi 141, sandalf 

119,5, Agrimark 108,5, juomasa 86, 

Kal3vi 66.

Palkinnot menivät seuraavasti:

Essi 12 cl, sandalf 8 cl, Agrimark 4 cl, 

Kal3vi sakkomatti viimeisestä sijasta 

(opettele loertto hyppäämään).

Pelaajien keskuudessa äänestettiin 

juomasalle ylimääräinen matti liiallisesta 

leuhkimisesta, eli epäurheilijamaisesta 

käytöksestä.

Tauko 20:52  21:02

7. Laji

Kello 21:09 Matin albumi kuunneltu 

kolmannen kerran.

Kello 21:13, päästiin lajista ilman ässiä 

eli kolmessa kierroksessa, mutta jösses 

ku tenutetaan.
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Tauko 21:13  21:23

8. Laji

Matti albumi meni tauolle kun päätettiin 

laulaa ukkometso.

Kello 21:29 Matti albumi jatkuu

Tauko 21:29  21:33

9. Laji

Noppa antoi tulokseksi yhden 

kierroksen. sandalf innoissaan ja jurrissa 

naimisiin. Todettiin yhdessä tuumin että 

kyllähän tätä useampi kierros pitää 

pelata. Heitettiin uudelleen noppaa ja 

kierrosmääräksi tuli kolme.

Ensimmäiset vaimot

10. Laji (naimisiin)

Tässä välissä saattoi käydä 

kirjanpidossa hupsista saatana eikä 

tiedetä kuinka kävi ensimmäisissä 

naimisiin menoissa.

11. Laji (ero)

Noppien heitot:

sandalf 2 (olikin oikeasti susiruma) > 

Essi & Agrimark juo 4 cl

Essi 6 (vaimo löysi fiksumman, 

perkelesaatana) eli juo 12 cl

Agrimark 6 (vaimo löysi fiksumman, 

perkelesaatana) eli juo 12 cl

juomasa 6 (vaimo löysi fiksumman, 

perkelesaatana) eli juo 12 cl

Kal3vi 2 (olikin oikeasti susiruma) > 

juomasa ja sandalf juo 4 cl.

Toiset vaimot

10. laji (naimisiin)

Kellonaika 21:47, noppien heitot:

sandalf 3 (tavallinen tallukka) eli juo 4 cl

Essi 1 (susiruma) eli juo 8 cl

Agrimark 2 (susiruma) eli juo 8 cl

juomasa 5 (vaimo on 

julkisuudenhakuinen pelle) eli juo 12 cl

Kal3vi 2 (susiruma) eli juo 8 cl

11. Laji (ero)

Noppien heitot:

sandalf 4 (mokoma vain lähti) eli juo 4 cl

Essi 5 (vaimo haki julkisuutta) eli 

määräsi 12 cl

Agrimark 2 (olikin oikeasti susiruma) eli 

määräsi 8 cl

juomasa 6 (vaimo löysi fiksumman, 

perkelesaatana) eli juo 12 cl

Kal3vi 6 (vaimo löysi fiksumman, 

perkelesaatana) eli juo 12 cl

Tauko 21:53  ?

21:54, Matti albumi kuunneltu jälleen läpi
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12. Laji

Elikkäs 4 kierrosta räsypokkaa

1. kierros: sandalf voitti > juomasa & 

Kal3vi juo 4 cl, Agrimark hävisi eli 

vaatekappale pois ja juo 8 cl.

2. kierros: Agrimark voitti > juomasa juo 

8 cl, Essi hävisi

3. kierros: juomasa voitti > Agrimark juo 

8 cl, Kal3vi hävisi

4. kierros: Kal3vi voitti > Essi juo 8 cl, 

Essi hävisi

Kal3vi ei ollu nössö ja otti paidan pois

Tauko 22:18  ?

22:15 Essille ja sandalffille 4 cl rankkua 

paskoista jutuista ja ehdotuksista

13. Laji

22:33 Matti levy kuunneltu jälleen läpi

22: 35 sandalffille sakkomatti, syy ??

Agrimark ja Essi tyhjentävät pullot 

tasapelinä, voittaja menee KPS laistolla, 

jonka Agrimark voitti.

Kaikki taisivat tyhjentää putelit alle 

kahteen minuuttiin, luultavasti.

jokainen juo tölkistä, ja kun luulee 

(tietää) olevansa juonut oikean määrän, 

kaataa sen kertakäyttömukiin, josta 

korkeus mitataan.

Lopetusaika 22:41

Terkut pelaajilta pelin lopuksi:

Ihan vitun hauska juomapeli ja 

yhteishenki!

Pelaajalta X: Voisko vaan KYS

Jatkoilla sovittiin yhteisesti, että Toppila 

on erinomainen korvike Lahdelle.

Näin saatiin pitkästä aikaa pelattua Matti 

Challenge, ja olihan se kyllä ihan huippu 

peli. Kaikki pelaajat pysyivät pystyssä ja 

kohtuu hapessa pelin loppuun asti, 

eiköhän kaikki olleet voittajia, vaikka 

Agrimark ehkä hieman muita enemmän. 

Hämmästyttävää ei liene se, että kaikille 

pelaajille kyllä kalja maistui taas aika 

pian peliillan jälkeen, tai jopa samana 

iltana. Voitaisiin kuitenkin suositella 

mäkituomarin olevan henkilö, joka ei 

osallistu pelin pelaamiseen, sekä pelin 

kulusta on tärkeää pitää kirjaa!
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Jätkät hei, tiesittekö kun puhutaan uros ihmisen ja 

naaras pokemonin välisestä lisääntymisestä, niin 

Vaporeon on kaikkein yhteensopivin Pokemon 

ihmisille? Ne eivät ainoastaan ole kenttä muna 

ryhmässä, joka koostuu suurimmaksi osaksi 

nisäkkäistä, Vaporeonit ovat keskimäärin kolmen jalan 

ja kolmen tuuman korkuisia ja painavat 63.9 paunaa 

mikä tarkoittaa, että ne ovat tarpeeksi suuria 

käsittelemään ihmis munia ja koska niillä on vakuuttavat 

pohja statsi HP:ssa ja pääsy Happo Haarniskaan eli voit 

olla rajumpi niiden kanssa. Niiden vesipohjaisen 

biologian takia ei ole epäilystäkään etteikö 

kiihottunut Vaporeon olisi äärimmäisen märkä, niin 

märkä että voisit helposti harrastaa seksiä 

sellaisen kanssa monta tuntia ilman ruhjeita. Ne 

voivat myös oppia liikkeitä, kuten Houkuttelu, 

LapsiNuken Silmät, Valloittamisen, Hurmauksen 

ja Häntä Ruoskan minkä lisäksi niillä ei ole turkkia 

nännien peittämiseen, joten sellaisen olisi helppo 

saada sinut tunnelmaan. Niiden kyvyillä Veden 

Imu ja Nesteytys ne voivat helposti palautua 

väsymyksestä riittävällä veden määrällä. Mikään 

muu Pokemon ei tule läheskään yhtä lähelle 

tällaisen tason yhteensopivuutta. Myöskin, hauska 

fakta, jos vedät ulos juuri oikeassa vaiheessa niin 

voit muuttaa Vaporeonisi valkoiseksi. Vaporeon on 

kirjaimellisesti rakennettu ihmis munalle. 

Jumalaton puolutuspisteet+suuri HP allas+Happo 

Haarniska tarkoittavat, että se voi ottaa munaa 

koko päivän, kaikkine muotoineen ja kokoineen ja 

silti tulevat hakemaan lisää
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Terminaalin toimittajan top 5 

juomasuositukset Wapun ajalle

5. Smirnoff ICE Raspberry 

+ Aivan vitun raikas 

+ Maistuu sininen Trippimehu 

 Ei mahdu opiskelijabudjettiin 

 Tätä ei oo kiva oksentaa aamun 

  pikkutunneilla

4. Gambina 

+ Klassikko 

+ Hyvä hintakännisuhde 

 Ei maistu enää nii hyvältä fuksilakituksen 

  mehukattilihapullayhdistelmän jälkeen 

 Koostumus muistuttaa Venäjän 

  sotarikoksista
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3. Megaforce ja nakki 

+ Budjettivalinta 

+ Wapun kiireissä ei ole aina aikaa 

    käydä syömässä joten tämä valinta 

    hoitaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla 

+ Kulinaristin arvostelema  ja 

    hyväksymä 

 Miinuksia ei ole

2. Tuiran rannan vesi 

+ Tätä voi ilmaiseksi kopata fuksiuitoista 

   mukaan ja jatkaa vaikka kestosuosikilla 

   eli jallulla 

+ Bonuksena mukaan saa samalla 

   hamuttujen fuksien kylpyvettä 

+ Vanhin voitehista 

 Fuksikylpyvettä saa vasta uittojen jälkeen

  eli loppuvapusta 

 Hieman suolaista

1. Gin Lemon 

+ Toimittajan valinta 

+ Tässäkin hyvä hintakännisuhde + 

   Mielipiteitä herättävä 

+ Erittäin maukas 

+ Saatavilla lähes kaikista valtion monopoli 

   kaupoista 

 Uusi etiketti ei miellytä, eikä herätä 

  nostalgisia muistoja
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Noni se ois taas meiän slotti tässä paskamakasiinissa eli moro me ollaan 

itsetyydytysvaltiaat eli Suomen… tai no oikeastaan vittu koko maailman paatuneimmat 

runkkarit ja tiedetään yhtä jos toista pillunkorvikkeista ja muistaki härpättimistä.

Meillä ois tällä kertaa teille mamman pojille ja muillekki pullamössö tissiposkille vähä 

sooloseksivalistusta itsetyydytys (ja ehkä muistaki) vehkeistä. Mennäänpä asiaan vittu! 

Eli arvostellaan muutamia seksivehkeitä:
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Anus flesu

Kylhän tämmöseen työmies 

tarpeensa tekee ja sen olen 

huomannut että nää pitää lämpöä 

aika hyvin. Oonki pari kertaa ottanu 

termarin sijasta kahvit tämmöseen ja 

työmaalla huutistellu röiukkojen kans 

kahvitauolla ryystäessä että tää 

kahvihan on ihan perseestä >:DDD 

RÄÄÄHHHH KJEH

5/5

Tekoperse

Näitä saa varmaan mies ja 

naismallisina mut tärkeintä näissä on 

ne kannikat siinä! Siinä ku työntyy tai 

sit vaan ihmettelee noita kumpuja nii 

se saa miehen kyl herkistymään. Kyl 

se perse on vaan kaunis osa kehoa 

ja vähä niinku Koli on Suomelle 

kansallismaisema, niin perse on 

sellainen olennainen osa mikä tulee 

aina mieleen ku miettii mitä kauneus 

on… 

5/5
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Penispumppu

Mulla oli kerran tämmönen jöllissä 

joku 36 tuntia putkeen ja kyrpä oli 

ihan Thanoksen purppura ja 

valehtelematta aikuisen miehen 

kyynärvarren pitunen. Vähä jomotti 

mut olihan se makeeta näyttää 

kavereille sit saunaillassa et 

kattokaas tätä! Löin siinä sit 

morkulan kiukaaseen vahingossa 

lauteille noustessa ja tuli semmoset 

palovammat et joutu leikkaan 50 

pinnaa paisuvaiskudoksesta veke 

sairaalassa. On se silti semmonen 

20cm pitkä ja paksu.

5/5

Max Twist Nipplesucker

Kyllä, luit oikein. Max Twist motherfucking 

Nipplesuckerit. Näillä suckereilla kelpaa jo 

vähän tissiäkin omistava mies imutella 

menemään, eli loistava valinta myös 

keskiverto tietoteekkarille. Laite itse on 

väritetty suomineidon värein, ja isolla 

imuttelulla saattaa nännitkin saada vähän 

sinertävää väriä. Nännipumput perustuvat 

alipaineeseen, ei muuta kuin asettaa 

nännipumpun nännin tai vaikka muunkin 

elimen päälle ja alkaa ruuvaamaan. 

Kirkkaan sylinterin läpi voi ihailla kuinka 

nännit kohoaa ja voin ehdottomasti 

suositella omaan käyttöön tai sitten vaikka 

äidille lahjaksi.

4/5, liiasta imusta saattaa nännistä alkaa vuotamaan verta.
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Zado Harness Body kukkorenkaalla

Seksiä, maskuliinisuutta ja tyylikkyyttä 

huokuva Harness Body on jokaisen 

rohkean ja todellisen miehen luottovalinta. 

Nahkasta ja metallista valmistettu asuste on 

erittäin kestävä metallisolkikiinniteisten 

remmien ansiosta, ja niissä on paljon 

säätövaraa. Renkaisiin voi myös liittää 

muita sidontavälineitä, eli loistava valinta 

myös sadomasokisteille. Harness body 

soveltuu pidettäväksi sellaisenaan 

esimerkiksi haalarien alla sekä myös normi 

vaatteiden alla. Kukkorenkaan ansiosta 

myös muna näyttää isommalta ja seisokki 

kestää kauemmin. 

6/5 suosittelen kaikille kukon omistajille.

Vladimir Putin

Oletko Ukrainan tilanteen takia tai 

muuten vain halunnut tunkea 

Putinin sinne minne ei aurinko 

paista? Nyt se on vittu 

mahdollista :D Tämä niin kutsuttu 

Vladimir Putin anustappi täyttää 

kaikkien likaisimpienkin 

russofobien unelmat. Valtsukan 

suuri otsa luikahtaa ryppyrubiiniin 

ihanasti liukkarin kanssa, ja loput 

tämän suurmiehen ylävartalosta 

suoraan sanottuna vain uppoaa 

syvälle persereikään fanfaarien 

saattelemana.

5/5 idi nahui
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Lasipurkki

Tarviiko tästä edes sanoa mitään.

2/5
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Lyriikkaanal(yysi): Frederik  Kumimies

Tervehdys kaikille Sperminaalin lukijoille. Olette 

varmasti kuulleet hienosta herras(setä)miehestä, 

Frederikistä. Tämä kaveri on jo kymmeniä vuosia 

ollut Suomen kovimpia bile ja karaoke

musiikkiartisteja. 

Tämän jutun aiheena on analysoida Frederikin 

parhaaseen tuotantoon lukeutuvan Kumimies

kappaleen sanoitusta. Kappaleen sanoitus on 

suomen musiikkialan veteraanin ja 

ehdottomimman tykittelijän, Ilkka Vainion käsialaa. 

(kyllä, Frederik ei kirjoita sanoituksia omiin 

biiseihinsä (liian kiire panna suomen kuumimpia 

naisia ja vetää viinaa saunassa suomen 

cooleimpien jätkien kanssa)) Tekstin syntaksi 

alkaa kärsiä liian pitkän aloituskappaleen takia, 

joten eiköhän mennä itse asiaan.

Bängerin voi kuunnella YouTubesta QRkoodin 

kautta

Haloo, faija? Kuka? Ai Haiduk?

Frederik asettaa itsensä “Faijan”, isän rooliin. Hän vastaa puhelimeensa ja puhelun 

toisessa päässä oleva esittelee itsensä nimellä Haiduk.
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Sä numeroon mun soitit etkä Maijan, tajuutsä?!

Haiduk oletettavasti puhuttelee tässä vaiheessa Faijaa niin kuin puhuttelisi Maijaa. 

Mitä ikinä Haiduk sanookin, selkeästi järkyttää hieman Faijaa, sillä keskustelun sävy 

muuttuu välittömästi kireämmäksi. Maija on oletettavasti Faijan tytär.

Haloo, haloo? Mitä teet, pajatsoni tyhjennät!

Pakko myöntää, toimittajan valtavat Tietoteekkariaivot eivät saaneet tätä säettä, 

etenkään “pajatsoni tyhjennät” ilmaisua, millään auki. Terminaalin toimitus noudattaa 

kuitenkin äärimmäisiä tutkivan journalismin periaatteita, joten päädyin kysymään 

säkeen merkitystä itse sanoittajalta. Ilkan Samsung Galaxy puhelimesta lähetetty 

vastaus kuvassa 

PikkuMaijaa et saa Haiduk enää paijaa!

Haidukin kerrottua aikomuksensa tyhjentää Faijan kassit siittiöistä, Faijan mitta 

täyttyy ja hän kieltää Haidukia olemasta enää yhteydessä Maijaan.
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Pompi pois nyt kumi kumimies, kumi kumimies, kumi kumi kumimies. Pompi pois nyt 

kumi kumimies, PikkuMaijaa et sä saa! Pompi pois nyt kumi kumimies, kumi 

kumimies, kumi kumi kumimies, Pompi pois nyt kumi kumimies, älä pilaa tunnelmaa!

Faija puhuttelee kertosäkeessä Haidukia kumimiehenä ja käskee häntä 

omalaatuisella tavallaan painumaan kuuseen. (Vaihtoehtoinen merkitys: Anti

kesäkumibiisi)

Maija, täs on faija, mua kuuntele. Haloo, se Haiduk ei sua hyvin kohtele! Haloo, haloo? 

Mitä teet, pajatsoni tyhjennät! PikkuMaijaa et saa Haiduk enää paijaa!

Faija yrittää soittaa Maijalle kertoakseen, että Haidukista tulee nyt pysyä kaukana. 

Käy kuitenkin ilmi, että Faija on soittanut vahingossa takaisin Haidukille, joka kertoo 

uudelleen Faijalle aikovansa tyhjentää tämän kassit siittiöistä. Faija toistaa käskynsä 

pysyä kaukana Maijasta.

Pompi pois nyt kumi kumimies, kumi kumimies, kumi kumi kumimies. Pompi pois nyt 

kumi kumimies, PikkuMaijaa et sä saa! Pompi pois nyt kumi kumimies, kumi 

kumimies, kumi kumi kumimies, Pompi pois nyt kumi kumimies, älä pilaa tunnelmaa! 

(x2)

Kertosäe toistuu huvin vuoksi pari kertaa ja biisi loppuu.

Muistakaahan kaikki lukijat pitää tangot liukkaana ja säännöllisesti lennättää siittiöt kasseista, 

sekä tietenkin luukuttaa Kumimiestä. Lempäälän suurta filosofia lainaten: Näihin kuviin ja 

tunnelmiin, täältä tähän.
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