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Wappu

Me olemme siis tiätsä OTiT niinku - miehet vittu mustissa.
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WWWWWappu tulee, eikä sille voi kukaan mitään. Sen kunniaksi Terminaalissa on entistäkin
enemmän sivuja ja vähemmän asiaa. Kuten aiempinakin vuosina, lehden wappunumero,
Wappu Sperminaali, on tavallistakin vapaamuotoisempi.

Terminaalin toimitukseen on siis tullut juttuja varsin kiitettävästi. Nämä jutut ovat
kuitenkin yleensä pitkiä, useiden sivujen mittaisia. Toivoisinkin, että kirjoittajia olisi
useampia, jolloin lehteen tulisi tuoreita näkökulmia ja se kiinnostaisi useampia lukijoita.

Kaikesta huolimatta toivotan teille hyvää wappua. Sisällysluettelolle tilla jorinoiltani!

Mikko Häkkinen, Oulun Tietoteekkarit ry:n tiedotusministeri.
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PJ:n palsta

WAPPUA ODOTELLESSA

Lukukausi alkaa jo hyvää vauhtia olla lopuillaan, ja Wapun juhlistaminen alkaa ihan
näinä päivinä. Kulunut kevät on pitänyt sisällään monenlaisia tapahtumia, joita kilta on
ollut järjestämässä tai joihin osallistumista kilta on tukenut.

Kiltalaiset ovat olleet mukana laskiaismäessä, Rauhalan ympärihiihdoissa, Kotimaan-
pitkällä, osallistuneet verenluovutustempaukseen ja onpa joukkueemme voittanut jopa
paikalliset jäynäkisatkin, näin muutamia mainitakseni.

Kilta on myös osallistunut ns. Osasto meets teollisuus-seminaarin järjestelyihin, jonka
tarkoituksena on ollut saattaa saman pöydän ääreen sekä teollisuuden että osaston edus-
tajia. Kilta on ollut myös järjestämässä Proffasitsejä, joiden tarkoituksena on taas ollut
saada opiskelijat ja opetushenkilökunta saman pöydän ääreen.

Ensimmäistä kertaa järjestettiin myös ns. Fuksiseminaari, jonka tarkoituksena on ollut
saada fukseilta palautetta kiltatoiminnasta, opetuksesta, ym. seuraavaa vuotta, ja ennen-
kaikkea seuraavaa massasaapumiserää ajatellen.

Myös kiltahuoneen viihtyvyyden parantamista on mietitty. Toiveissa olisi saada jota-
kin ihan konkreettista aikaiseksi nyt kesän aikana, kun kiltahuone on vähän rauhoittunut.
Ensimmäisenä askeleena parempaan suuntaan voitaneen pitää kahviautomaatin hankki-
mista kiltahuoneelle.

Osaston päätös lyhentää viimeistä periodia siten, että opetus loppuu jo Wapuksi, on
herättänyt ristiriitaisia tunteita. Tämän johdosta kilta tekee palautekyselyn Webiin osas-
ton tenttien yhteydessä kerättävän kyselyn lisäksi.

Toivotaan, että Wapun aikana saamme nauttia läm-
pimistä ilmoista näin kesää odotellessa. Toivotan hy-
vää kesää kaikille kiltalaisille!

Terveisin,
Markku Hentilä

Kehoitankin siis niitä henkilöitä, joilla on sanottavaa joko
järjestelyiden puolesta tai niitä vastaan vastamaan näihin kyselyi-
hin, sillä vain ne, jotka ovat äänessä, voivat tulla kuulluksi!

Lopuksi vielä tulevasta ohjelmasta Wapun jälkeen. Jottei
toukokuu menisi ihan ohjelmitta, järjestetään vielä perinteiset
tikkakisa ja kaudenpäättäjäiset edellisvuosien tapaan. Eiköhän
näiden tapahtumien jälkeen lukukausi olekin jo kunnialla taka-
na.

Kesän lähentyessä vaatekerrosten
määrää voidaan vähentää. Kuvassa
varhaiskevään suositus.
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Terminaali
Oulun tietoteekkarit ry:n pää-äänenkannattaja.

JJJJJulkaisija:ulkaisija:ulkaisija:ulkaisija:ulkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry TTTTToimitus:oimitus:oimitus:oimitus:oimitus: Mikko Häkkinen, pt
Oulun Yliopisto, X2 Jari Korhonen
90570 Oulu Lars Remes

IIIIInternet:nternet:nternet:nternet:nternet: terminal@ee.oulu.fi http://www.ee.oulu.fi/terminal/

Toimituskunta ei vastaa mistään eikä kenellekään, varsinkaan lehden sisällöstä, eikä siinä olevien juttujen laillisuudesta. Toimitus varaa oikeuden
muokata juttuja teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Juttuja saa lähettää ympäri vuoden toimituksen sähköpostiosoitteeseen. Sensuuria ei tunneta,
mutta sitä kehoitetaan itseisesti harjoittamaan.

TTTTTererererervvvvvehdys kiltalainen!ehdys kiltalainen!ehdys kiltalainen!ehdys kiltalainen!ehdys kiltalainen!

Näin Wapun korvilla lienee hyvä palauttaa mieleen, mistä siinä itseasiassa on kyse.
Alkujaanhan Wappu on keskieurooppalainen (huom! ei amerikkalainen!!) tapahtuma, joka
on liittynyt oleellisesti kesän tuloon ja johonkin muuhun sellaiseen, mikä nyt ei oikeastaan
enää kiinnosta ketään.

Suomessa Wappu on alun alkujaan(kin) ollut opiskelijoiden juhla tuolta 1800-luvun  lop-
pupuolelta lähtien. Tuolloin Wappuna juhlittiin koko talven kestäneen opiskelun päättymis-
tä ja kesän/kesäloman, joka useimmille tarkoitti jotain ihan muuta, alkamista. 1800-luvulla
akateeminen opiskelu oli enemmänkin sisäoppilaitosmaista puurtamista, jolloin opiskelu-
päivät olivat pitkiä ja viikot kuusipäiväisiä. Siinä valossa oli Wapun perimmäisen ajatuksen
hyvä kehittyä. Toukokuun alun ja Wapun vihdoin koittaessa koko talven kasautuneet pai-
neet sitten purettiin asianmukaisin juhlimismenoin, mistä suomalainen Wappu sai siis al-
kunsa.

Myöhemmin, 1900-luvun alkupuolella, Wapusta muodostui vasemmistolaisten aloittees-
ta myös työläisten juhla, vappu, jollaisena se siis väärin perustein nykyään ennemminkin
tunnetaan. Tätä erheellistä mielikuvaa ylläpidetään laajoin tukitoimin mm. kansallisella vapaa-
päivällä ja erilaisilla työläisten marsseilla ja tapahtumilla, joita myös Oulussakin järjestetään.

Muistakaa siis, arvoisat opiskelijat, kun olette tuolla
ulkona kaduilla ja puistoissa (tahi ravitsemus-
liikkeen sisätiloissa lunta ja viimaa paeten)
viettämässä Wappua kaikkien tieteen ja taiteen
sääntöjen mukaan, olette viettämässä OPISKELI-
JOIDEN OMAA juhlaa!

Railakasta Wappua toivottaen,

KPT:n tri, Askelunet



Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen tutkijat ovat asentaneet käyttöönsä uuden version tavalli-
siin PC-tietokoneisiin perustuvasta rinnakkasitietokoneesta. Rakennettu kone lienee Pohjois-Suo-
men tehokkainen yksittäinen tieteellisessä käytössä oleva rinnakkaistietokone ja on myös koko maassa
merkittävä teknologiakokeilu.

VTT Elektroniikan Wireless Internet Laboratorio toteutti Suomen ensimmäisen ns. Beowulf-luokan
rinnakkaistietokoneen tavallisista mikrotietokoneista vuonna 1998. Tästä telaketjuksi nimitetystä
tutkimuskokeilusta saadut kokemukset ovat olleet positiivisia ja VTT Elektroniikka on rakentanut
uuden entistä laajemman laitteiston käyttöönsä.

Nyt asennettu uusi Beowulf-luokan laite koostuu 32:sta Pentium III –luokan mikrotietokoneesta,
jotka on kytketty yhteen nopealla paikallisverkkotekniikalla. Liittämällä laitteistoon aiempi Beowulf-
laitteisto voidaan järjestelmää edelleen skaalata 40:n prosessorin laitteistoksi.

Uutta laitetta käytetään tietoliikenneverkkojen suunnitteluun, visualisointiin sekä elektroniikka-
laitteiden reaaliaikaiseen simulointiin. Lisäksi laitetta käytetään mm. sovelletun fysiikan projektien
laskentakapasiteettina.

Toteutettu kokoonpano on tällä hetkellä Suomen laajin Beowulf-tyypin rinnakkaistietokone. Vas-
taavia laitteistoja on toteutettu myös muualla Suomessa mm. Tieteellisen laskennan keskuksen CSC:n
toimesta. Käyttöjärjestelmänä laitteistossa on Linux, mutta myös muita käyttöjärjestelmiä voidaan
tarpeen mukaan käyttää. Koska laitteisto on kokonaisuudessaan Wireless Internet Laboratiorion
tutkijoiden käytössä on kyseessä merkittävä laskentakapasiteetti. Kone onkin kokonaisuutenaan
Pohjois-Suomessa ainutlaatuinen. Ainoastaan CSC voi toimittaa parempaa laskentakapasiteettia
omiin supertietokoneisiinsa perustuen.

Nyt valmiina oleva teknologia mahdollistaa Internetin ja langattomien verkkojen entistä tehokkaam-
man simuloinnin. Laitteistoa käytetään sekä VTT Elektroniikan omien tutkimusprojektien että
teollisuusyhteistyöprojektien toteuttamisessa. Laitteiston palveluja voidaan välittää myös paikalli-
selle teollisuudelle – mm. eräät pk-sektorin elektroniikkayritykset ovat olleet erittäin kiinnostuneita
laitteiston käyttämisestä.

Rinnakkaistietokonehanke on toteutettu VTT Elektroniikan Wireless Internet Laboratoriossa ja
verkkoteknologian tutkimusalueella. Wireless Internet Laboratorio on 1998 perustettu moni-
teknologinen perustutkimusohjelma, jossa keskitytään seuraavan sukupolven tietoliikenneverkkojen
tutkimukseen. Wireless Internet Laboratoriota sekä tietoverkkojen rinnakkaislaskentaan keskittyvää
tutkimusprojektia johtaa VTT Elektroniikan tutkimusprofessori Petri Mähönen.

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori, Petri Mähönen, verkkoteknologiat
Tel. (08) 551 2493, Fax. (08) 551 2320, Email: Petri.Mahonen@vtt.fi
Tutkimusprofessorin sihteeri, Katja Salmela
Tel. (08) 551 2402, Fax. (08) 551 2320, Email: Katja.Salmela@vtt.fi

Wireless Internet Laboratory: http://www.ele.vtt.fi/wil/

UUSI TEHOKAS RINNAKKAISTIETOKONE
VTT ELEKTRONIIKKAAN

ELEKTRONIIKKA 14.3.2000
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KKKKKotimaan pitkä 2000otimaan pitkä 2000otimaan pitkä 2000otimaan pitkä 2000otimaan pitkä 2000
KKKKKeskiviikko 22.3.2000eskiviikko 22.3.2000eskiviikko 22.3.2000eskiviikko 22.3.2000eskiviikko 22.3.2000
Radisson SAS:ssa olleiden Kaamoksen Kaatajaisten jälkeen hotellin edessä värjöitteli joukko
ihmisiä.  Nämä pitkään (tai vähemmän pitkään) bailanneet ihmiset odottelivat bussia, joka
veisi heidät Kotimaan pitkälle. Bussin oli määrä saapua paikalle 04.00, ja excu-mestaritkin
löysivät itsensä paikalta ennen tätä.

Matkaan lähdettiin puoli viiden maissa, kun (lähes) kaikki ilmoittautuneet ja pari
ylimääräistäkin oli poimittu bussin kyytiin.  Alkumatka oli hiljainen aina klo 7.00 asti, jol-
loin piti pitää tauko -> huoltoasemalta sai nimittäin taas kaljaa!  Äänekoskella käydessä Alko
oli vielä kiinni, mutta muuta viihdettä saatiin onneksi hankittua (ostettiin biologisesti opet-
tavainen, tosin hieman yksipuoleinen lehti).

Efore Oy:n esittelyssä kalvosulkeiset olivat miellyttävän vauhdikkaat esittelijöiden itsen-
säkin ollessa hieman epävarmoja kalvojen sisällöstä. Lounasaika vietettiin Jyväskylässä, jossa
pienen hakemisen jälkeen löysimme jopa yliopiston ruokalan.  Tämän jälkeen pitikin hoitaa
tärkeimmät alta pois; Alkossa vierailu oli vielä tältä päivältä rästissä.  Kummasti ihmiset
löysivät toisensa kyseisestä virvokeliikkeestä, ja siirryimme jälleen bussille.

Lähtöä tehdessä pääluku ei aivan täsmännyt, mutta puuttuva henkilö oli sama, joka itse-
ään esitellessään ei ollut aivan varma siitä, että missä bussissa oli ja minne tämä kyseinen
bussi oli matkalla.

Matkalla Jyväskylän teknologiakeskukseen seurattiin myös tarkkaavaisesti pyörän korja-
uksesta kertovaa videota, ruotsiksi dupattuna tietenkin.  Teknologiakeskuksessa käynnin pe-
rusteella jaettiin känniääliön viitta ensimmäisen kerran (Knuutiselle), joskin syyn riittävyy-
destä esitettiin eriäviä mielipiteitä. Esittelyn jälkeen oli aikaa kierrellä Jyväskylän keskustaa
parin tunnin ajan ennen majoitukseen siirtymistä.  Tämä aika riitti eräille mainiosti reippaan
humalatilan saavuttamiseen.

Majoitustila oli jonkin sortin kerhohuoneisto, jossa ei kuulemma saanut nauttia alkoho-
lia.  Tai ei saanut kertoa nauttineensa alkoholia.  Tai piti nauttia alkoholia siististi.  Tai aina-
kin siivota jäljet.  Täältä nouti bussi bileisiin lähtijät suihkutauon jälkeen, mutta muutamat
jäivät nukkumaan tai harrastamaan muuta toimintaa.  Bileet kyllä olivat kuulemma olleet
hyvät, mutta Jyväskylän joissain baareissa on turhan tiukka etiketti.

TTTTTorstai 23.3.2000orstai 23.3.2000orstai 23.3.2000orstai 23.3.2000orstai 23.3.2000
Aamulla tarvittiin jopa herätystä, ihmiset siis olivat saaneet nukuttuakin jonkin verran.  Yö-
sija läpäisi tarkastuksen ja niin bussi suuntasi matkansa kohti Tamperetta.

Matkalla bussi pysähtyi huoltamolla, jossa OTiTin pj ansaitsi itselleen känniääliön viitan.
Pakollinen päivittäinen A-kaupan vierailu tapahtui Tampereella, ennen päivän ensimmäistä
yritysvierailua.  Ohjelmassa luki Nokia, ja Nokian kumisaapastehtaasta vitsailtiin, kunnes
bussi kaartoi yrityksen pihaan. Kyseessä nimittäin oli oikeasti Nokian jalkine!
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käännä...

Ruokailun (joka tosin oli
maksullinen) ja pienen esittelyn
jälkeen seurasi tehdaskierros.
Tehtaan puolelle ei saanut men-
nä yli 0,5 promillen humalassa,
joten puolet (?) porukasta siir-
tyi bussiin.

TTKK:n ympäristö kiinnos-
ti, joten seuraava etappi olikin
siellä. Kiertelimme kilta-
huoneita ja varsinkin fuksit os-
tivat haalarimerkkejä. Päivän
toinen vierailu oli Tammerneon
Oy:ssä, jossa pitkä, tietopitoinen
esittely toimi hyvänä uni-
lääkkeenä.

Tampereeseen tutustuminen
keskustan osalta oli antoisa ko-
kemus. Vatsoja täytettiin monel-
lakin tavalla, ja jossain porukas-
sa oli tapahtunut pieni
väärin(?)käsitys, jonkun seuru-
een ulkopuolisen henkilön
luullessa yhtä seurueesta nais-
puoliseksi (jota tämä ei ainakaan
tunnusta olevansa).  Tässä vä-
lissä myös jaettiin ilmaiset kaljat,
jotka excu-mestarit kustansivat.
Tunnelma nousi suorastaan sil-
missä. On se kumma, miten pie-
net asiat tekevät onnelliseksi ;).

Tavarat vietiin Tampereen Teekkarisaunalle, joskaan emme sinne vielä saaneet jäädä.  Niinpä
Hervannan kaupat saivat asiakkaita ja meidän piti kuluttaa jotenkin pari tuntia ennen
Sirkukseen (ent. Cupola) siirtymistä. Sirkuksessa oli avajaisbileet ja erittäin hyvä tunnelma.
Tästä huolimatta siirtyminen Teekkarisaunalle alkoi melko aikaisessa vaiheessa.  Nämä ai-
emmin siirtyneet kuulemma kuitenkin saivat saunoa, jota myöhemmin paikalle

ehtineet eivät voineet tehdä, koska sauna ei oikein toiminut! Laattapaitaankin saatiin en-
simmäinen kiinnitys Lehtiniemen vatsan poistaessa aiemmin syödyn pizzan.

Yö oli lyhyt, niille jotka sen valvoivat ja nukkuneille vielä lyhyempi. Koska talo oli aivan
täynnä, nukkumatilat kansoittuivat aina suihkuhuonetta myöten.  Tytöt lauloivat aamuun
asti, vaikka rajoitteita yritettiin esittää hyvinkin pontevasti.  Helsingin sähköteekkarit myön-
sivät aamuyöstä Köpille oman känniääliön (tms.) baskerinsa ("Meiltä ei löydy ketään vastaa-
vaa.").

Pyöränkorjaaja esittäytyy. Huomatkaa komea kypärä,
huolitellut viikset ja upea virkapuku. Tässäpä mallia wapun

liukumäkeen kaikille fuksipojille!
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PPPPPerjantai 24.3.2000erjantai 24.3.2000erjantai 24.3.2000erjantai 24.3.2000erjantai 24.3.2000
Herätys toimitettiin niille, jotka olivat saaneet jonkin tunnin nukuttua. Aamupala oli järjes-
tetty talon puolesta, ja vaikka se maksoikin, ei hinta paljon päätä huimannut.  Matka jatkui
kohti Helsinkiä, ja päivän Alko-tauko sai paikkansa.  Pari Tampereelta mukaan tullutta tam-
perelaista jätettiin huoltoasemalle esittelyn ajaksi.

Ericssonilla Kirkkonummella saimme hyvän lounaan ja kuulimme useampia esittelijöitä.
Pakollisten kysymyksien lisäksi esitettiin useita enemmän tai vähemmän asiaan liittyviä kom-
mentteja.  Matkaevääksi matkalle kohti Titeenien taistoja saimme pari koria juotavaa ja meteli
bussissa nousi. Majoituimme pienen kiertelyn jälkeen Otaniemeen ja taistoihin olikin vielä
runsaasti aikaa.  Pieniä muistikatkoksia ilmeni, esimerkiksi Huotarin yrittäessä soittaa Köpille
tämän olinpaikasta kysyäkseen Köpin nukkuessa viiden metrin päässä Huotarin selän taka-
na.

Titeenien taistojen ensimmäinen laji oli kuutiopallo, joka oli tasaväkinen aina lappeen-
rantalaisten tekemään väärään maaliin asti, joka sitten kuitenkin hyväksyttiin.

Päätimme kuitenkin voittaa seuraavan lajin, joka oli herrasmiesultimate. Alku ei vaikutta-
nut lupaavalta, joten pidimme taktiikkapalaverin.  Tämän seurauksena Lappeenranta voitti
taas.

Köydenvedossakaan ei ihan voit-
toon asti ylletty, joten jäljellä oli enää
kurkkuviesti.  Hentilä joutui väkival-
taisen hyökkäyksen uhriksi ja
pelivälineestämme puuttui puolikas.
Viestimme jäi siis hieman puolitiehen.
Otaniemipelin alkaessa meillä ei ollut
vielä joukkuetta kasassa, mutta onnek-
si sentään toiselle kierrokselle sellai-
nen löytyi. Tiimi jopa voitti, mutta
pari pelaajista eivät olleet parhaassa
kunnossa sen jälkeen. Heidän
nukkumapaikkansa herätti hieman
hilpeyttä kanssaihmisissä.

Seuraamme liittynyt Kantonen an-
saitsi melkein heti saavuttuaan
känniääliön viitan, ja sai sen toistami-
seen hukattuaan sen välillä. Tällä ker-
taa solmu laitettiin niin tiukkaan, että
sen aukaisemiseen menikin hyvä tovi.
Allekirjoittanut väsähti alkuillasta,
mutta sai kuulla myöhemmin, että
Titeenien taistojen finaaliin selvisivät
Tampere ja Oulu, joista Tampereesta
tuli taistojen lopullinen voittaja.  Seu-
raavat kilpailut pidetään siis siellä.
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Bileet olivat jatkuneet Smökissä ja Rantasaunalla, mutta näistäkään ei ole allekirjottaneella
dokumentaatiota. Havaintokyvyn palatessa suurin osa ihmisistä alkoi käydä nukkumaan,
mutta pieni porukka jatkoi kortin pelaamista majoitustiloissa ainakin siihen asti, kunnes
allekirjoittanut poistui Helsingin keskustaan.

Lauantai 25.3.2000Lauantai 25.3.2000Lauantai 25.3.2000Lauantai 25.3.2000Lauantai 25.3.2000
Noin klo 13.00 suurin osa saapui bussilla Satama Interactiveen.  Osa kuitenkin saapui omin
neuvoin paikalle ja "äiti" poimittiin kyytiin vähän ennen yritystä.

Kierros toimistotiloissa oli lyhyt, mutta pääsimmepä nauttimaan tarjoiluista aiemmin.
Yritimme pontevasti juoda taloa tyhjäksi, mutta meille kerrottiin, että meiltä loppuisi aika
ennemmin. Tämä väite piti tietenkin todistaa vääräksi, jossa kuitenkin ikävä kyllä
epäonnistuimme.

Aika siis loppui kesken, mutta paikallistuntemus siirsi meidät Kampin Alkoon. Tällä
pysähdyksellä tuli myös pari venäläistä myymään vodkaa ja tupakkaa, jota kuitenkaan ku-
kaan ei ostanut.

First Hop oli viikon listalla viimeinen yritys ja vaikutti parhaalta paikalta. Tarjoilu oli
runsasta ja yrityksen järjestämä pieni kilpailu oli mukava. Sen palkintokin oli voittajien mie-
leen, leffaliput ja viinipullot kelpasivat. Tankattuamme runsaasti, mutta ajan taas loppuessa
poistuimme talosta.

Majoituspaikassa OTiTin hallitus piti varjokokouksen, joka julistettiin laittomaksi ja päätös-
vallattomaksi sekä kaikin puolin päättömäksi. Jollaiseksi se sitten osoittautuikin, varsinkin
kun pj totesi kokousjärjestyksen esityslistaksi. Laulaminen ja juominen kuuluivat ohjelmaan
ja pari kokousteknistä taukoakin jouduttiin pitämään. Kokouksen lopulta päätyttyä siirryimme
Gorsulle saunomaan, missä muut jo olivat aloitelleet. Ilta kului rattoisasti saunoessa ja laulaessa,
kunnes tuli aika lähteä majoitustiloihin.

Kortinpeluu innosti taas, joskin pelaajat saivat palautetta talon asukkailta metelistä ja
siirsivät korttipöytänsä nukkumatiloihin. Kännykät havaittiin hauskoiksi leluiksi ja txt-vies-
tien lähettämisestä saatiin yllättävän hupaisaa ajankulua! Uni kutsui lopulta itse kutakin ja
illan aikana jonnekin kadonneet SiKin edustajatkin löysivät takaisin majoitukseen.

SSSSSunnuntai 26.3.2000unnuntai 26.3.2000unnuntai 26.3.2000unnuntai 26.3.2000unnuntai 26.3.2000
Viimeinen aamu, pitkä kotimatka edessä.  Tavarat kerättiin kasaan ja niitä löytyi jopa run-
sain määrin ylimääräisiä.  Bussin lähtöajaksi oli ilmoitettu 10.00, mutta ensimmäinen py-
sähdys tapahtui jo Leppävaarassa Köpin puuttuessa porukasta. Pitkähkön odotuksen jälkeen
oli Köpikin kyydissä ja matka jatkui.

Taukoja pidettiin kiitettävän paljon, mutta jokapäiväinen Alkon pysähdys jäi sattuneesta
syystä uupumaan (sunnuntai). Äänekosken tienoilla nappasimme kyytiin tytön, joka odotti
bussia. Tytön ollessa kyydissä käytös bussissa oli erittäin esimerkillistä, mutta hänen poistu-
essaan käytös palasi normaaliksi.

Vähän ennen Oulua pidettiin viimeinen tauko ja luovutettiin kuskille palkkio. Oulussa
sitten ihmiset alkoivat tipahdella kyydistä ja reissu oli loppu. Illan jatkobileistä oli ohjelmassa
maininta, mutta tarina ei kerro, oliko niitä.

H. Rissanen
Seuraavalla sivulla parit valitut kommentit matkan varrelta.
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KKKKKoottuja lausahduksia roottuja lausahduksia roottuja lausahduksia roottuja lausahduksia roottuja lausahduksia reissun veissun veissun veissun veissun varrarrarrarrarreltaeltaeltaeltaelta

“Minä vaan juon ja pissaan, Otto saa selittää!”

“Parempi niitä rottia on kuolleena syödä kuin elävänä...”

“Tässä on nyt ollut neljä palstaa juonta, mä yritän saada aktista kiinni!”

“Tässähän ei ole edes musiikkia!”

“Oli meillä yksi prosessilainenkin, mutta se jäi bussiin katsomaan pornoa.”

“Olisiko mulla enemmän vai vähemmän hauskaa, jos mä osaisin saksaa?”

“Veeteeteeteeteeteeteeteeteetee...”

“Teksti muuten luetaan vasemmalta oikealle...”

“Täällä olisi tällaiset kaksostytöt... - Onko ne sisaria?”

“Bulevardin polysteekin... - Naiset hiljaa!!!”

“Tässä sitten rullaan edestakaisin kuin kolmosen ratikka - Pääseekö kuskiksi?”

“Ossaajia! (Kolmen päivän insidejoke.)”

“Otto hei, se siideri avataan päästä...”

“Maito tulee lehmästä... Ei kun siinä on Antti välissä.”

Viimeisintä wappumuotia opiskelijatyttöjen vaaterintamalta!
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Lasten suusta
MIKÄ SAA KAKSI IHMISTÄ RAKASTUMAAN
TOISIINSA?
"Kukaan ei tiedä, että miksi niin tapahtuu, mut-
ta kuulin, että sillä on jotain tekemistä miltä sinä
haiset. Siksi parfyymit ja deodorantit ovat niin
suosittuja." (Jan, 9)
"Luulisin, että sinua ammuttaisiin nuolella tai
jotain, mutta loppu ei
varmaankaan ole niin tuskallista." (Harlen, 8)

MINKÄLAISTA ON RAKASTUA?
"Niinkuin lumivyöry, jossa sinun pitää juosta
henkesi edestä."(Roger,9)
"Rakastuminen on ihan kuin tavaamaan opet-
telemista. En haluaisi sitä, se vie niin hirveän
kauan." (Leo, 7)

MINKÄLAINEN ROOLI HYVÄN-
NÄKÖISYYDELLÄ ON RAKKAUDESSA?
"Jos haluat, että joku joka ei ole perheesi jä-
sen, rakastaisi sinua, niinei haittaa jos on kau-
nis." (Jeanne, 8)
"Ei se ole aina siitä kiinni, miltä näytät. katso
minua. Olen todella komea, enkä ole vielä
saanut ketään menemään naimisiin kans-
sani." (Gary, 7)
"Kauneus on syvällä ihossa. Mutta kuinka
rikas olet, voi jatkua kauan." (Christine, 9)

KUINKA VOIT KERTOA, ETTÄ JOS KAK-
SI AIKUISTA SYÖ RAVINTOLASSA PÄI-
VÄLLISTÄ, ETTÄ HE OVAT RAKASTU-
NEET?
"Ihan vaan katsomalla kuinka mies mak-
saa laskun. Siitä voit kertoa, onkohän ra-
kastunut." (John, 9)
"Rakastavaiset vain tuijottavat toisiaan niin,
että heidän ruokansajäähtyy. Muut ihmiset
välittävät enemmän ruuasta." (Brad, 8)
"Se on rakkautta, jos he tilaavat jälkiruo-
kaa, joka on tulessa. He haluavat tilata
sellaista, koska se on kuten heidän
sydämmensä...tulessa." (Christine, 9)

MITÄ USEIMMAT IHMISET AJATTELEVAT,
KUN HE SANOVAT "RAKASTAN SINUA"?
"Ihmiset ajattelevat: Joo, minä todella ra-
kastan häntä, mutta toivon, että hän käy
suihkussa vähintään kerran päivässä."
(Michelle, 9)

KUINKA IHMISET OPPIVAT SUUTELE-
MAAN?
"Helpompaa on katsoa joka päivä saippua-
oopperoita." (Carin, 9)

MILLOIN ON SOPIVAA SUUDELLA JOTA-
KUTA?
"Ei ole koskaan sopivaa pussata poikaa.
Ne aina kuolaa ympäriinsä...Siksi lopetin
pussailun." (Jean, 10)

KUINKA SAAT RAKKAUDEN KESTÄ-
MÄÄN?
"Vietä enin aika rakastaen, sen sijaan että
menisit töihin." (Tom, 7)
"Älä unohda vaimosi nimeä. Se aiheuttaa
rakkaudessa sekasotkun."(Roger, 8)

MIKSI RAKASTAVAISET PITÄVÄT USEIN
TOISIAAN KÄDESTÄ?
"he haluavat olla varmoja, etteivät heidän
sormuksensa putoa, koska heovat maksa-
neet niistä niin hyvät rahat." (Dave, 8)

LUOTTAMUKSELLISIA AJATUKSIA RAK-
KAUDESTA
"Hyväksyn rakastumisen niin kauan, kun-
han se ei tapahdu silloin kun televisiosta
tulee Simpsonit." (Anita, 6)
"Rakkaus löytää sinut vaikka yrität piilou-
tua siltä. Olen yrittänyt piiloutua siltä viisi
vuotiaasta lähtien, mutta tytöt löytävät mi-
nut." (Bobby, 8)
"En pidä kiirettä rakastumisella. Mielestäni
neljäs luokka on tarpeeksi  kovaa." (regina,
10)

käännä...

11
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MITKÄ OVAT TARPEEN OLLAKSEEN
HYVÄ RAKASTAJA?
"Yksi on, että sinun täytyy tietää, kuinka
kirjoitetaan shekkejä. Koska vaikka sinulla
olisi tonneittain rakkautta, niin silti saat hir-
veästi laskuja." (Ava, 8)

MIKÄ ON PETTÄMÄTÖN KEINO SAADA
TOINEN RAKASTUMAAN SINUUN?
"Kerro että omistat kokonaisen joukon
karkkikauppoja." (Del, 6)
"Älä omista haisevia vihreitä lenkkareita.
Saat ehkä huomiota, mutta huomio ei ole
samaa, kuin rakkaus." (Alonzo, 9)
"Yksi tapa on viedä tyttö ulos syömään.
Sinun pitää olla varma, että hän pitää syö-
misestä. Yleensä minulla toimii ranskalai-
set perunat." (Bart, 9)

MIKÄ ON OIKEA IKÄ MENNÄ NAIMISIIN?
"84! Koska siinä iässä sinun ei enää tarvitse
tehdä työtä ja voit viettää kaiken aikasi rakas-
taen toista makuhuoneessasi." (Judy, 8)
"Kun olen päässyt lastentarhasta, etsin itselle-
ni vaimon!" (Tom, 5)

MITÄ IHMISET USEIMMITEN TEKEVÄT
TREFFEILLÄÄN?
"Ensitreffeillä kerrotaan valheita toisilleen ja
tämä saa toiset tarpeeksi kiinnostumaan, että
mennän seuraaville treffeille." (Mike,10)

MILLOIN ON SOPIVAA PUSSATA TOISTA?
"Sinun ei koskaan pitäisi pussata tyttöä, ellei
sinulla ole tarpeeksi varaa ostaa hänelle iso
sormus ja omat videot, koska hän haluaa kat-
sella häitään videolta." (Jim, 10)
"Koskaan ei pitäisi pussata toisten ihmisten
nähden. On todella noloa, jos joku näkee sinut.
Jos kukaan ei näe, niin voi yrittää jonkun ko-
mean pojan kanssa, mutta vain muutaman tun-
nin." (Kally, 9)

SUURI KESKUSTELU: ONKO PAREMPI OLLA
SINKKU VAI MENNÄ NAIMISIIN?
"Tytöille on parempi olla sinkku, mutta ei pojille.
Pojat tarvitsevat jonkun siivoamaan heidän jäl-
kiään!" (Lynette, 9)
"Saan päänsärkyä ajatellessani sellaista. Olen
vielä lapsi. En tarvitse tämän kaltaisia ongel-
mia." (Kenny, 7)

fuxi -97

PASKOJA VITSEJÄ
Seuraava osio sisältää erityisen paskoja vitsejä. Vitsit ovat todella paskoja.

Vitsit lähetti Jouni Knuutinen.

Mitä  ruotsalaiset kuningas Artturin ritarit
sanoivat kun he eivät löytäneet mitä olivat
etsimässä matematiikan luennolta?
- Inte Graal.

Mikä  Nepalin nisäkäs erittää alkoholia py-
syäkseen lämpimänä?
- kon-jakki

Mitä  erikoisista asennoista pitävä kahvi-
automaatteja valmistavan firman pomo teki
sihteerin kanssa?
- Za-nussi

Mitä  fetisioituneet teinit lähettelevät toi-
silleen?
- latextiviestejä

Mikä  painii vähän eri sarjassa kuin
stadionrock-yhtyeet?
- salibändiliiga

Mitä  eroa on uudella partnerillasi ja
koiralla?
- Vuoden jälkeen koira on yhä innostu-
nut näkemään sinut.
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Kaksi  vanhaa mummoa oli
polttelemassa tupakkaa vanhainkodin
pihalla, kun alkoi sataa. Toinen mum-
mo otti esiin kondomin, leikkasi siitä
pään irti, sujautti tupakan sen sisään ja
jatkoi polttamista.
- Mikäs se tuo on, kysyi toinen.
- Kondomi.
- Mistäs niitä tuollasia saa?
- Tuolta kioskilta, kysy vaan siltä myy-
jältä, kuului vastaus.
Seuraavana päivänä mummo meni
kioskille ja ilmoitti myyjälle että haluaa
ostaa kondomeja. Myyjäpoika katseli
tätä 80-vuotiasta mummoa epäileväs-
ti, mutta kysyi kuitenkin mitä merkkiä
mummoa halusi.
- Ei sillä niin väliä, mummo vastasi,
kunhan siihen mahtuu Cameli.

Millä  eläimellä on persreikä keskellä
selkää?
- Poliisihevosella.

Eräs  pari oli seurustellut jo jonkin, mutta
mies ei rohjennut ehdottaa seksiä pie-
nen pilinsä vuoksi. Lopulta eräänä ilta-
na hän kuitenkin keräsi tarpeeksi roh-
keutta ja päätti että nyt se on tehtävä.
Heidän suudellessaan mies avasi hou-
sujensa vetoketjun ja ohjasi tyttönsä
käden housujensa sisään.
- Ei kiitos, tyttö sanoi, En polta.

Mikä  festivaali hyväksyy esiintyjiksi lä-
hinnä ammattimaisia nostolaitteita? -
Provinssirock

- En muuten pystyny kattomaan sita
sun lainaamaa pornopatkaa eilen lop-
puun...
- Miks?
- Mun videot laukes.

Seksi  on kuin Bridge, jos sinulla on
hyvä käsi, et tarvitse partneria.

Mikäs  on vasemmistolainen yhteisös-
sä elävä huumeidenkäyttäjä?
- Kommuunisti

Kukas  näyttelijä on lähiverkkojen suu-
rin taikuri?
- Burt Lancaster.

Mikäs  uusi scifi-sarja ilmestyy TV-
shopin tekijöiltä?
- OrbiTrek

Mikä  kuvaa lähinnä noituuden
edistymista kuusikulmaisuuden suh-
teen?
- HEX-indeksi

Mitäs  tiedostoa admini tutki etsiessään
mielenterveysalalla työskentelevää
sarjamurhaajaa?
- psyko-logia

80-vuotias  mummo astuu hitaasti
seksikauppaan. Hitaasti ja täristen hän
kävelee tiskin luokse. Hän ottaa tiskistä
tukea ja kysyy myyjältä:
- Mmmyyyyttttekkkööö ttee ddddiiill-
dddojjaaa?
Myyjä yrittää pidättää nauruaan, mutta
vastaa:
- Kyllä, meillä on useampia malleja.
- Mmyyddäännkkööö tteilllääää ppinnk-
kejjäää, 10 ttuummmaaa pittkkiäää
jjaaa kakkssiii ttuummmaaa ppakk-
ssujjaaa?
- Kyllähän toki.
- Nnnoo vvvoitttekkkooo kkerrttooo
mminnulllee mmittenn sssenn ssaattta-
nnan llaittteen ssaa ppoiss päällttääää?

käännä...
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Mikä  on railakkaita juhlia harrastava pohjoinen koiraeläin?
- Bakka-naali.

Mikä  on vihannesmaalla kasvava koiraeläin joka pelaa aina tuloksen 72?
- Par-sakaali.

Miksi  eläimeksi barbien meditointiin suuntautunut poikaystävä pystyy
muuntautumaan?
 - Ken-guruksi.

Mikä  skanditon moottoripyöräjengi laulaa joukolla käyttöjärjestelmistä?
- bandiDOS

1. Good: Your wife is pregnant.
Bad: It's triplets.
Ugly: You had a vasectomy five years ago.

2.Good: Your wife's not talking to you.
Bad: She wants a divorce.
Ugly: She's a lawyer.

3. Good: Your son is finally maturing.
Bad: He's involved with the woman next
door.
Ugly: So are you.

4. Good: Your son studies a lot in his room.
Bad: You find several porn movies hidden
there.
Ugly: You're in them.

5. Good: Your hubby and you agree, no
more kids.
Bad: You can't find your birth cotrol pills.
Ugly: Your daughter borrowed them.

6. Good: Your husband understands fashion.
Bad: He's a cross-dresser.
Ugly: He looks better than you.

7. Good: You give the "birds and bees:" talk to
your daughter.
Bad: She keeps interrupting.
Ugly: With corrections.

8. Good: The postman's early.
Bad: He's wearing fatigues and carrying a
shotgun.
Ugly: You gave him nothing for Christmas.

9. Good: You son is dating someone new.
Bad: It's another man.
Ugly: He's your best friend.

10. Good: Your daughter got a new job
Bad: As a hooker.
Ugly: Your coworkers are her best clients.
Way ugly: She makes more money than you
do.

THE GOOD, THE GOOD, THE GOOD, THE GOOD, THE GOOD, THE BADTHE BADTHE BADTHE BADTHE BAD
AND AND AND AND AND THE UGLTHE UGLTHE UGLTHE UGLTHE UGLYYYYY

fuxi-97
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käännä...

MISTAKE

OOOOOnko Onko Onko Onko Onko Oskari hyvä jätkä?skari hyvä jätkä?skari hyvä jätkä?skari hyvä jätkä?skari hyvä jätkä?
Tiedätkö missä on hotelli Turisti? Jos tiedät, löydät myös ravintolan nimeltä Oska-
rin kellari. Mikäli paikat kuullostavat oudoilta, tilaa taksi.

Perinteisesti kalustettu ravintola Oskarin kellari löytyy siis hotelli Turistin ala-
puolelta. Ravintolahenkilökunta on ystävällistä ja nopeaa, jopa liiankin. Liekö Ou-
lussa muita fast-food a'la carte ravintoloita? Johtuen pienestä hätäilystä, etiketti jää
joskus toissijaiseksi. Tästä syystä ravintolaa ei voi luokitella ylimpään kastiin, hinta/
laatu suhde on kylläkin kohdallaan.

Menusta löydät normaalit ravintola annokset: pihvit, kalat, kanat ja salaatit.
Erityismaininta aurajuustohärästä, wokkipajan pihvi a'la auran isoveljelle, joka on
ehkä Oulun parhaimpia pihvejä. Juomapuoli menusta on lähes kokonaan unohtu-
nut. Snapseja joutuu utelemaan ja viinit on yritetty lajitella sopivan ruokalajin mu-
kaan pitkin ruokalistaa. Menun yleiskuvaksi jää tavanomainen ruokalista, josta
erikoisimmat herkut loistavat poissaolollaan.

SNYSSNYSSNYSSNYSSNYS
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101 kikkaa101 kikkaa101 kikkaa101 kikkaa101 kikkaa
seksielämän piristämiseenseksielämän piristämiseenseksielämän piristämiseenseksielämän piristämiseenseksielämän piristämiseen

Kikka 1: HKikka 1: HKikka 1: HKikka 1: HKikka 1: Hedelmätedelmätedelmätedelmätedelmät
Jos naisesi ei mielestäsi ota sitä (kullia) tarpeeksi syvälle (suihin ottaessaan);
Tapa 1: Aseta ennen suihinottoa ananasrengas kalusi juureen (jos mahtuu), koska kaikki naiset pitävät
ananaksista. Voit olla varma että hän (nainen) imee sen (kalun) niin syvälle että pääsee maistamaan
tuota mehukasta ananasta.
Tapa 2: Nainen ei satu pitämään ananaksista -> osta vesimeloni, tee siihen reikä ja käytä paljon mieliku-
vitusta.

Kikka 2: RahaKikka 2: RahaKikka 2: RahaKikka 2: RahaKikka 2: Raha
Osta huora pariksi tunniksi. Hän kyllä keksii piristystä ja tietää miten hommat hoidetaan.
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Kikka 3: Kikka 3: Kikka 3: Kikka 3: Kikka 3: YstävätYstävätYstävätYstävätYstävät
Kysy naiseltasi onko hän koskaan halunnut olla toisen naisen kanssa ja ennenkuin hän ehtii sanoa ei
soita naisesi parhaalle ystävälle ja kutsu hänet paikalle. Loppu sujuu itsestään. Kokemuksen syvällä
rintaäänellä voin sanoa, että en ole koskaan kokeillut sujuuko.

Kikka 4: AKikka 4: AKikka 4: AKikka 4: AKikka 4: Autotutotutotutotutot
Osta uusi auto ja hanki sillä uusi nainen. Piristystä luvassa joksikin aikaa.

Kikka 5: SKikka 5: SKikka 5: SKikka 5: SKikka 5: Salaperäisyysalaperäisyysalaperäisyysalaperäisyysalaperäisyys
Mene naisesi kanssa ravintolaan ja olkaa kuin ette tuntisi toisianne. Kun naisesi tulee keskeyttämään
jutustelusi toisen naisen kanssa voit sanoa vakituisellesi: "kuka hemmetti sinä olet??!!".

Kikka 6: IKikka 6: IKikka 6: IKikka 6: IKikka 6: Imprmprmprmprmprooooovisointivisointivisointivisointivisointi
Jos kikka 5:lla on lopunajan seuraukset, käytä kikka 4:sta.

Kikka 7: Kikka 7: Kikka 7: Kikka 7: Kikka 7: VälineetVälineetVälineetVälineetVälineet
Hanki naisellesi väristin esim. syntymäpäivälahjaksi ja lähde kaljalle, eiköhän se jotakin tekemistä keksi.

Kikka 8: AlkoholiKikka 8: AlkoholiKikka 8: AlkoholiKikka 8: AlkoholiKikka 8: Alkoholi
Tapa 1: Juo tarpeeksi viinaa ja kuvittele allesi jokin julkkis esim. Jennifer Lopez.
Tapa 2: Juota naisellesi tarpeeksi viinaa, jolloin voit kokeilla vaikka kaikkia edellämainittuja kikkoja
ilman suurempia jälkiseuraamuksia.

Kikka 9: PKikka 9: PKikka 9: PKikka 9: PKikka 9: Penisenisenisenisenis
Käy Virossa pidennyttämässä penistäsi. Ei maksa kuulemma kovinkaan paljon.

Kikka 10: MKikka 10: MKikka 10: MKikka 10: MKikka 10: Matkailuatkailuatkailuatkailuatkailu
Käy Virossa tai yleensäkin ulkomailla. Hellelomakohteet ovat aika hyviä, koska naiset ovat villejä ja
vähävaatteisia. Hyvä aloitusrepliikki on: "Rusketusrajojen tarkastaja, iltaa. Voisitteko riisua bikininne
tarkempaa tutkimusta varten?!".

Kikka 11: EKikka 11: EKikka 11: EKikka 11: EKikka 11: Eläimellinen seksiläimellinen seksiläimellinen seksiläimellinen seksiläimellinen seksi
Paras tapa piristää seksielämää on harrastaa paljon suorastaan eläimellistä seksiä usein monien eri nais-
ten kanssa ja useiden eri naisten kanssa yhtäaikaa.

Kikka 12: IKikka 12: IKikka 12: IKikka 12: IKikka 12: Itsenäinen työskentelytsenäinen työskentelytsenäinen työskentelytsenäinen työskentelytsenäinen työskentely
Keksi loput 89 kikkaa itse; ei mulla ole aikaa huolehtia sinun seksielämästäsi tämän enempää.

En katso olevani vastuussa jos kohtaat ongelmia tai välirikkoja suhteessasi kokeilemalla kikkojani käy-
tännössä. En myöskään katso olevani vastuussa jos saat ulkomailta sukupuolitaudin tai jos virolainen
mafia tappaa sinut peniksenpidennysreissullasi. Lisäksi, olen periaatteessa ruualla leikkimistä vastaan,
mutta joskus tarvitaan äärimmäisiä keinoja, jotta saavuttaisi tavoitteensa: täyden tyydytyksen.

Jutun lähetti Laaknake
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THE ULTIMATE WAPPUASUSTE

WAPPUTETSARIT M00
M. Hakkinen - Silverstonen rata-alue

Kuvat: Lars Remes

Uusinta uutta wappumuodin saralla ei suinkaan edusta TUusinta uutta wappumuodin saralla ei suinkaan edusta TUusinta uutta wappumuodin saralla ei suinkaan edusta TUusinta uutta wappumuodin saralla ei suinkaan edusta TUusinta uutta wappumuodin saralla ei suinkaan edusta Tampereen vaatetus- jaampereen vaatetus- jaampereen vaatetus- jaampereen vaatetus- jaampereen vaatetus- ja
pitsinnypläysteekkareiden verkkoalushousut, vaan supioululainen wapputetsari.pitsinnypläysteekkareiden verkkoalushousut, vaan supioululainen wapputetsari.pitsinnypläysteekkareiden verkkoalushousut, vaan supioululainen wapputetsari.pitsinnypläysteekkareiden verkkoalushousut, vaan supioululainen wapputetsari.pitsinnypläysteekkareiden verkkoalushousut, vaan supioululainen wapputetsari.
Tämä hyödyllisyydessään ja innovatiivisuudessaan erinomainen keksintö syn-Tämä hyödyllisyydessään ja innovatiivisuudessaan erinomainen keksintö syn-Tämä hyödyllisyydessään ja innovatiivisuudessaan erinomainen keksintö syn-Tämä hyödyllisyydessään ja innovatiivisuudessaan erinomainen keksintö syn-Tämä hyödyllisyydessään ja innovatiivisuudessaan erinomainen keksintö syn-
tyi salaisen työryhmän useita minuutteja kestäneessä kokouksessa.tyi salaisen työryhmän useita minuutteja kestäneessä kokouksessa.tyi salaisen työryhmän useita minuutteja kestäneessä kokouksessa.tyi salaisen työryhmän useita minuutteja kestäneessä kokouksessa.tyi salaisen työryhmän useita minuutteja kestäneessä kokouksessa.
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Työryhmän lähtöajatuksena oli se, että olisi oltava olemassa vaatekappale, joka mah-
dollistaisi mahdollisimman vapaan liikkumisen mahdollisimman suurta varuste- ja
nestemäärää kannettaessa. Lisäksi jokainen lisäoptio, joka vaatekappaleeseen saa-
taisiin integroitua, olisi hyvästä. Kuitenkin mm. sirpalesuojasta luopuminen joudut-
tiin suorittamaan, mutta lähinnä kevlarin kalliin hinnan takia, vaikka sen todettiin ole-
van erittäin tärkeä huomioonotettava tulevaisuuden tetsarimalleja suunniteltaessa.

WappuTetsarit Oy:n toimitusjohtajan T. Urha hehkuttaa wapputetsareiden saamaa
suurta kiinnostusta ja arvelee yrityksen tarvitsevan piakkoin lisää työvoimaa.

Jotta kuvat sopisivat tähän lehteen, jätän puheet vähemmälle ja lopetan tähän.
Kuvat puhukoot asusteen tarpeellisuuden puolesta.

Tilauskaavakkeita saatavilla internetistä osoitteesta <TODO: Add URL here!>.
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vittu/pitää kiinni rekkabaari/lypsää pöpi/huimata pikkuvittu/kuristaa

koura/avoin

nolla/reikä kivi/palikka hinata/hypätä seivästä

liftata/istu tähän koukku/painaa nappia

töpätä/soittaa

katsoa/olen lumisokea

jos fuksi tekee:
ota kalja

jos teekkari:
levähdän hetken

käyn salilla/
kättäni nykii

KÄSIMERKKEJÄKÄSIMERKKEJÄKÄSIMERKKEJÄKÄSIMERKKEJÄKÄSIMERKKEJÄ
ja esimerkkilauseita

doh!/törmätä suoraan

anna tulta/
trimmaan viiksiäni

virtsata/avata lukko pelle/Kaarle tumputtaa/runkata
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sotkea/heilua lonkero/krapula kiertää/tarkistaa iso/välissä

tasainen/anna
jahkailla/
lähtäänkö tanssiin

höylätä lankkua/
pestä

nakit silmillä/
putkassa

poikki/lopeta juoda/imeä peukaloa filmata/kelata mikä?häh?

nolla/pieni uida/tähdätä sinä/minä/sormi mennyttä/eilen

kivi/kova
Seuraava Terminaali ilmestyy syksyllä. Kesälomalla
on hyvää aikaa kirjoittaa juttuja, koska töissä ei
kuitenkaan ole mitään tekemistä. Lähettäkää jutut
samaan tuttuun osoitteeseen: terminal@ee.oulu.fi.
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Yhdistelmiä

by OSASTO 13
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WAPPU 2000
by Päivi Karjalainen & Mikko Häkkinen

WWWWWappuinfo fukseille, fuksinmielisille ja muille.appuinfo fukseille, fuksinmielisille ja muille.appuinfo fukseille, fuksinmielisille ja muille.appuinfo fukseille, fuksinmielisille ja muille.appuinfo fukseille, fuksinmielisille ja muille.

Tämän ohjelman käteen saadessasi wappua on todennäköisesti jo juhlistettu ainakin jollakin
tavalla. Vanhemmat tieteenharjoittajat ovat käyneet Vaasassa ABB:n vierailulla. Toivottavasti,
mikäli olet fuksi, saat tämän nivaskan käteesi ennen Oulujoki Oy:n (Pyhäkosken
voimalaitoksen) vierailukäyntiä, tai edes sen aikana.

TTTTTORSTORSTORSTORSTORSTAI 27.4.AI 27.4.AI 27.4.AI 27.4.AI 27.4.

KIRKKOVENESOUDUT

Klo 14.00 Järjestetään Tuiran uimarannalla kirkkovenesoudut, mikäli jäätilanne sen sallii.
Tapahtuma on perinteinen; soudut järjestetään nyt jo 12. kerran. Joukkueiden tulee saapua
paikalle klo 13.30 mennessä.

Mikäli et ota osaa itse soutuihin, kannattaa paikalle saapua silti. Alueella on tarjolla runsaasti
hyvää seuraa ja se on hyvä tapa viettää aikaa ulkona kavereiden kanssa. Lisäksi soutuja on
hauska seurata ja Tietoteekkarit kaipaavat kannustusta tänäkin vuonna.

Eräänä vuonna Tietoteekkarit uhmasivat jäävuoria hurjemmin kuin Titanicin kapteeni
konsanaan. Kirkkovene törmäsi jäälauttaan, josta muodostui este veneen reitille. Neuvokkaina
kiltamme teekkarit rantautuivat jäälautalle, vetivät veneen sen yli ja hyppäsivät takaisin kyytiin.
Rannalla olleiden palomiesten tuntemuksia ei kukaan valitettavasti käynyt kyselemässä
kyseisellä hetkellä.

JÄLKISOUDUT

Klo 21.00 pidetään jälkisoudut, eli wappuviikon ensimmäiset isot bileet. Wapputunnelma
on perinteisesti jo korkealla.

PPPPPERJANTERJANTERJANTERJANTERJANTAI 28.4 - AI 28.4 - AI 28.4 - AI 28.4 - AI 28.4 - WWWWWAAAAAAAAAATTTTTONAAONAAONAAONAAONAATTTTTONAAONAAONAAONAAONAATTTTTTTTTTOOOOO

KYYKKÄKISAT

Sähköinsinöörikilta ry järjestää perinteiset kyykkäkisat Åströmin puistossa noin klo. 13.00
alkaen. Nelihenkiset joukkueet kisaavat voitosta säännöillä, jotka löytyvät osoitteesta
http://www.tky.hut.fi/~polkky/saannot.html.



KÖYDENVETOKISA

Kello 15.00 alkaen Konekilta järjestää perinteisen köydenvetotempauksen. Tapahtuma
sijoittuu tänä vuonna Åströmin puistoon. Köydenvetokisassa on sarjat sekä miehille että
naisille ja joukkueen koko voi maksimissaan olla kymmenen (10) henkeä.

Kun joukkueet ovat saaneet paremmuutensa ratkaistua, on vuorossa perinteinen
köydenvetokisa traktoria vastaan, jossa selviää kuinka monta oululaista opiskelijaa tarvitaan
traktorin voittamiseen.

Waatonaatonaaton viralliset teekkarikiltojen järjestämät bileet alkavat klo. 21 WooDoossa.
Soittamassa on Bloom ja lipputulot lahjoitetaan rintamaveteraaneille.

LLLLLAAAAAUUUUUANTANTANTANTANTAI  29.4. - AI  29.4. - AI  29.4. - AI  29.4. - AI  29.4. - WWWWWAAAAAAAAAATTTTTONAAONAAONAAONAAONAATTTTTTTTTTOOOOO

TEMPAUKSET

Klo 10.00 Alkavat tempaukset Åströmin puistossa. Tempaukset ovat kuuluneet
teekkaritoimintaan niin pitkän aikaa, ettei kukaan taida edes muistaa. Kaikkien fuksien,
jotka lakin haluavat, tulee auttaa tempausten järjestämisessä.

Wappuna kilpaillaan myös tempauksien paremmuudesta. Viime vuonna OTiT voitti kisan
hyvin toteutetulla ja ajankohtaisella Kosovo-simulaattorilla. Rautakuula Slobodanin otsaan
antoi 10 pistettä.

Myös muiden teekkarikiltojen tempauksia kannattaa käydä katselemassa. Viime vuonna
raksakillan tyttöjä sai käydä kylvettämässä kylmässä vedessä. Kaikilla muilla taisikin sitten
olla mukavaa.

PÄIVÄTANSSIT

Klo 13.00 Järjestetää YO-kunnan kulttuurijaosto opiskelijoiden päivätanssit Foxiassa. Kaikki
tanssista kiinnostuneet mukaan!

FUXIKISA

Klo 14.00 Onkin sitten fuksien aika mitellä paremmuudestaan. Kiltojen välisen fuksikisan
tulokset määräävät (yleensä) kastejärjestyksen aattona. Lajeina on mitä kummallisimpia
virityksiä, joilla testaavat sekä henkistä, että fyysistä paremmuutta. Jos et ole joukkueessa,
auta kiltamme voittoon kannustamalla!

Klo 21.00 Onkin sitten aika taas painua bilettämään. Wappuviikon toiset megabileet
järjestetään WooDoossa. Jamma jamma. Aina kannattaa juhlia.
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SUNNUNTSUNNUNTSUNNUNTSUNNUNTSUNNUNTAI 30.4. - AI 30.4. - AI 30.4. - AI 30.4. - AI 30.4. - WWWWWAPPUAPPUAPPUAPPUAPPUAAAAAAAAAATTTTTTTTTTOOOOO

Jos et muuten wappua juhlisikaan, hyvä fuksi, kuuluu fuksi-wappuaatto “once in a lifetime”
-kokemuksiin. Kannattaa siis tulla wappukulkueeseen ja tapahtumiin nauttimaan keväästä.

WAPPUKULKUE

Klo. 11.50 julistetaan Rauhalassa Teekkariwappu alkaneeksi. Välittömästi sen jälkeen
lähdetään wappukulkueessa kiertämään keskustaa. Ensin käydään lakittamasssa Franzenin
patsas ylioppilaslakilla ja sitten lamautetaan kaupungin liikenne täysin. Matkan varrella mm.
pysähdytään kunnioittamaan edesmenneen Rattorilupin muistoa. Kulkue palaa kierroksen
jälkeen Åströmin puistoon.

FUXIKASTE

Fuxivuoden toiseksi odotetuin hetki koittaa klo. 14. Tällöin suoritetaan Åströmin puistossa
fuxikaste. Kiltojen välinen uintijärjestys on ratkaistu edellisenä päivänä fuxikisassa. Killan
sisäinen järjestys määräytyy vuoden aikana kerättyjen fuxipisteiden mukaan. Uinti tapahtuu
liukumäkeä pitkin Åströmin puiston lammikkoon. Ja koska kyseessä on kaste, vaatimuksena
on että koko vartalo, pää mukaan lukien, käy veden alla. Uintiasu on vapaa, ainoa pakollinen
varuste ovat kengät.

WIRALLISET WAATON BILEET

Vuoden ehdottomasti odotetuimmat ja suurimmat bileet alkavat klo. 20.00 Alppilan For-
mula Centerissä. Tunnelmaa kasvattavat Waldo's People ja Egotrippi. Tätä ei voi jättää välistä!

WAPPUAATON AIKATAULU

10.00 Tempaukset päättyvät. Hyvää aikaa levätä (1h 40min).
11.40 Tempausten voittaja julkistetaan rauhalassa. (Hyvä OTiT!)
11.50 Teekkariwapun julistus Rauhalassa *
11.55 Wappukulkue Rauhalasta *
12.00 Franzenin lakitus
14.00 Fuksikaste Åströmin puistossa *
20.00 Wiralliset waaton bileet

MAANANTMAANANTMAANANTMAANANTMAANANTAI 1.5. - AI 1.5. - AI 1.5. - AI 1.5. - AI 1.5. - WWWWWAPPUAPPUAPPUAPPUAPPU

ASHEMATUNNELIN LAULUJUHLAT

Formula Centerin bileistä siirrytään perinteisesti rautatieasemaa kohti ashematunnelin
laulujuhliin klo. 3.33.33. Epämääräistä örinää ja hulppeita sooloja. Laulukalu kannattaa
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ottaa mukaan.

LAKITUS

Klo. 5.00 Wappuaamuna Rauhalassa koittaa Fuxivuoden kohokohta niille urhoollisille fuxeille,
jotka ovat vuoden aikana osoittaneet aktiivisuutensa ja selvinneet wapun rituaaleista. Lakitus
alkaa, fuxit kuolevat, syntyy teekkareita... pienryhmäohjaajat nyyhkivät liikutuksesta, väsyttää,
mutta on ah niin onnellinen olo.

Kiellämme teitä lakkia noutamaan tulevia nukkumasta wappuaaton ja wapunpäivän välisenä
yönä, mikäli olette viihtyneet edellisillan bileissä pitkään. Niitä surullisia tarinoita
noutamattomista lakeista piisaa.

SILLIS

Sillis, eli hiukopalaa krapula-aamun sarastaessa, tarjotaan Raksan liikuntasalissa hintaan 15
mk, klo. 7.30 alkaen.

SHAMPANJAMATINEA

Perinteikkään wapun päättää shampanjamatinea. Klo. 9 alkaen ihmiset kerääntyvät
Linnansaareen shampanjaa tai kuohuviiniä maistelemaan ja toivottavasti nauttimaan
wappuaamun auringonpaisteesta. Päänsärkyä aiheuttavat Teekkaritorwet. Myös humanistinen
kilta on tänä vuonna luvannut järjestää matinealle ohjelmaa.

Opettele tekemään solmu teekkarilakin naruun. Ohje löytyy seuraavalta sivulta.

HAUSKAA
WAPPUA

Toivottaa Terminaalin toimituskunta
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