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“Siirrytään kohtaan ilmoitusasiat.” Tuovinen tokaisee hal-
lituksen kokouksen alkuvaiheessa, johon joku muu hallituk-
sen jäsen yleensä vastaa iloisesti “Wappu tulee!”. Wappu 
on siis tuloillaan ja teekkarien/fuksien vuoden kohokohta on 
taas edessä. Henk. koht. aloitan Wapun viimeistään Wap-
pufest risteilyllä Tallinnaan (tai ehkä jopa aikaisemmin jos 
hauskaa ajanvietettä sattuu löytymään ja sitä  tuppaa vähän 
liiaksi löytymäänkin).
Onneksi olkoon jo kuoleville fukseille näin etukäteen ja toiv-
otaan hyviä vappukelejä. Tälle vuodelle onkin ennustettu 
uittopaikan olevan jäässä (tai sinne on tuotava jäitä). 
terv. Pasi
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PJ:n palsta
Wappu tulee sittenkin!!!

Sytytyslanka alkaa olemaan lopussa ja Wappu odottaa jo kulman takana. Suurin osa 
luennoista ja laskareista vetävät viimeisiään ja opiskelijoilla alkaa viimeinkin loma. Osa 
tietysti menee töihin, mutta lomalta sekin tuntuu - ainakin välillä. 

Suuren juhlan lähestyessä monissa juttutuvissa kommentoidaan sitä, kuinka kaikki 
Teekkarit ovat örveltäviä ja epäkohteliaita eläimiä. Toivottavasti kaikki fuksit (ja miksei 
myös teekkarikin) muistavat tietyt käytöstavat Wappuna, kun saavat asettaa lakin 
päähänsä ja syntyvät uudestaan Teekkareiksi. Hauskanpidon päätarkoitus on se, että 
kaikilla on hauskaa, myös ei-teekkareilla. 

Kiitokset vielä jäynäkisoihin osallistuneille sekä Otaniemen TIK:laisten kanssa touhun-
neille. Suhteet ulkomaailmaan ja varsinkin muihin teekkarikiltoihin ovat korvaamat-
toman tärkeitä ja niitä pyritään vaalimaan myös jatkossa. Katsotaan mitä syksy tuo 
tullessaan. 

Mitäpä tässä enää turhia jaarit-
telemaan, toivotaan lämmintä Wap-
pusäätä ja kylmää uintivettä. Itse 
ainakin aion tuoda pakastimestani  
jääkalikan teekkarikastetta varten 
;) Täten toivotankin oikein hauskaa 
ja ikimuistoista Wappua sekä kesän 
alkua. Juhlitaan porukalla koko 
viikko (ja jotkut ehkä vähän pidem-
päänkin). 
Loppuun vielä eräs elämän totuus: 
”Se joka kuorsaa, nukahtaa ensin.” 
Se on moerjens!

-Janne

kolmossivun tyttökin toivottaa 
erittäin hauskaa Wappua!
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Wapun aikoihin helppo, nopea ja rasvainen ruoka on arvossaan. Kun pienen 
Teekkarin tai fuksipalleron sisin huutaa muutakin polttoainetta kuin etanolia, 
perusmössöt nousevat arvoon arvaamattomaan. Terminaalin hutkivan 
journalismin testilaboratorio kävi testaamassa mättöpitsapaikoista tunnetuimman, 
Golden Raxin. Tämä ei todellakaan ole mitään kurmeeta (eng. Gourmet).

RAXsize me

Eli setti oli suurin piirtein seuraava: paikkana Linnanmaan ostarin Rax, tavoitteena 
kokeilla kaikki mahdollinen ihmiselle sopiva ruoka, mitä paikasta löytyy. Rehuja ei 
ihmisruoaksi laskettu, vaikkakin testaajamme huvin vuoksi popsi niitäkin. Testaajan 
alku- ja loppupainoa ei mitattu, ja maksa-arvotkin olivat mitä olivat (kyseessä oli 
sunnuntai). 

Testaus aloitettiin pizzaslaisseista. Juomaksi Fantaa ja mättö alkoi. Tonnikala-
kinkku upposi paremmin kuin luulin, ja tuntui jopa makoisalta. Syynä voi tietysti olla 
myös edellisen päivän juopottelu ja mahan infernaalinen tyhjyys. Vanha suosikkini 
pepperoni sen sijaan tuntui jopa hieman etovalta. Liekö syynä liika rasvaisuus vai 
eikö pepperoni vain tykännyt limakalvojeni huuruista? Kinkku-ananas taasen oli 
perusmättöä parhaimmillaan, ja upposi yhtä hyvin kuin testin aloittanut tuna-ham 
–ratkaisu.
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Katkarapu-tonnikala epäilytti aivan hemmetisti. Syynä lienee vaahtosammuttimen 
korkuisena nautittu kesäinen päivällinen kotikotona joskus vuonna nappi ja keppi. 
Silloin maistoin katkarapuja ja päätin etten ota niitä enää koskaan. No, journalismin 
nimissä oli pakko ottaa ensimmäinen puraisu ja sitten seuraava. Kyseisestä setistä 
päällimmäiseksi jäi tonnikalan maku. Tätähän voisi ottaa lisääkin. Viimeisenä 
pitsaratkaisuna oli kasvis, joka maistui kammottavalle. Ensimmäinen pizza, jota en 
voisi ottaa lisää. Pakko huuhtoa makua pois kokiksella.

Kermaperunat + tuliset siivet + unkarilainen kastike kuulosti paremmalta kuin 
maistui. Tuliset siivet, joita myös Chicken wingseiksi kutsutaan, ovat pieniä ja luisia. 
Lihan erottelu luista on tuskaista, eikä syötävää ole nimeksikään. Kermaperunat 
maistuivat aika ankealle ja unkarilainen kastike oli huonoa. Vatsalaukun esittäessä 
vastalauseitaan oli hyvä aika käydä tutkimassa rehulinjaston valikoimaa. Salaatti, 
ananas, kurkku, porkkanaraaste ja raejuusto toivat mieleen Unirestan. Raxin 
sinappikastike oli tosin voimakkaampaa. Ja tämä kaikki alas Spritellä. 

Ja sitten olikin hyvä aika lähteä tutustumaan miestenhuoneen kiehtovaan maailmaan. 
Yhteinen vessa Grand Star Cafen ja markettien kanssa oli yllättävän siisti verrattuna 
aiempiin kohtaamisiini Raxin vessojen kanssa. Muun muassa joskus käydessäni 
Kuopion Raxissa ainoa pönttö oli paskottu tukkoon ja kuset valuivat pitkin seiniä. 
Linnanmaan markettikompleksin miestenhuoneen ainoana tyylirikkona voitaneen 
pitää vessapaperinpaloja lattialla siellä sun täällä. Mutta kyllä näillä pöntöillä 
mieluummin paskoo kuin yliopiston keskusaulan vessoissa. 

Ja vessasta takaisin: lasagne ja maissilastut olivat vielä kokeilematta, joten loogisesti 
molempia piti ottaa lautanen täyteen. Ylläwien ylläwinä voitaneen pitää lasagnen 
täydellistä mauttomuutta. Maissilastut olivat… noh… maissilastuja. Ei näitä ilokseen 
syö. *RÖYH*

Kun menusta oli vielä kokeilematta keitto, jäävesi ja pehmis (sekä kasa erinäisiä 
rehuja), päätti testilaboratorio lopettaa kokeet. Pehmis ei sitten kuulu alekuponkien 
hintaan, mitä pidettäköön suurena vääryytenä. Kahviautomaatin testikahvina toiminut 
cappucino oli ihan hyvää automaattikahvia.

Raxin olemassaolon pelastavat suht’ makoisat pitsat, vaikka hinta onkin aivan sairaan 
kallis. Muihin “ruokiin” ei kannata koskea, jollei tunne omaavansa masokistin 
luonnetta. Alekupongeilla Raxissa kehtaa juuri ja juuri käydäkin, mutta wapun 
tienoilla kannattaa miettiä kahdesti, olisiko kunnon känkkylästä hankittu oikea pizza 
sittenkin se parempi vaihtoehto. Ainakin se maistuu paremmalta.

- tane
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Fuksisemma 05
- maailmanparannusta, kanarullia ja siivouskoppeja

Kävipäs tässä eräänä lauantaina niin, että epälukuinen määrä OTiT:n fukseja 
ja joitamia teekkareita linnoittautuivat Talolle ja joivat kolmen banaanivaltion 
vuosibudjetin. Tällehän oli tietenkin jälleen keksitty hyvä (teko)syy ja tapahtuma 
oli nimetty Fuksiseminaariksi.

Tilaisuus alkoi perinteisellä tavalla seminaariosuudella, jossa keskusteltiin 
erinäisistä tärkeistä ja ajankohtaisista asioista ja parannettiin maailmaa ryh-
mätöiden merkeissä. Keskustelu kävi ilmeisen kuumana, koska saunakin sen 
avulla saatiin lämmitettyä, mikä johti saunaan majoittuneen maailmanparan-
nusryhmän ajautumiseen lämpöhalvauksen partaalle. Onneksi kuumuudesta 
aiheutunut nestehukka päästiin korjaamaan pikaisesti ja kuolonuhrit saatiin 
pidettyä minimissään.

Ryhmätöiden purun ja tietokilpailun jälkeen alkoivatkin ne monien jo kovasti 
odottamat sitsit. Vaikka tervetuliaismalja jälleen kerran herätti huolestuneisuutta 
illan juomatarjonnan matalasta C2H5OH-pitoisuudesta, saattin pian huomata, 
että huoli oli täysin turha. Ilta jatkui syömisen ja hieman juomisenkin merkeissä, 
ja taisipa siinä tulla muutama laulukin laulaa luikautettua. Enemmän tai vähem-
män luotettavien tietolähteiden mukaan jotku sai laulujen ja n+1:n kiertopuheen 
välissä jopa syötyä ruokansa ennen kuin sen lämpötila saavutti absoluuttisen 
nolapisteen, mutta tätä kyllä sietää hieman epäillä.

Jannejen tyylinäyte koppibileiden käyttäytymisetiketistä.
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Kun sitsien meno näytti riistäytyvän hallinnasta, olikin jo aika korjata kravaatin 
sijainti tilaisuuteen sopivaksi ja aloittaa vapaa, vapaampi, vapain osuus. Koska 
saunakin oli kerta saatu lämmitettyä, tuli se testattua jälleen useampaankin ot-
teeseen. Tulipa siinä jollekkin illan edetessä mieleen ehkä se viipaloidun leivän 
ja rullakebabin jälkeen maailman kolmanneksi paras idea – koppibileet... ..not! 
Tiettävästi suurin osa jäi kuitenkin henkiin, joten mitään kovin pysyvää vahinkoa 
niistäkään ei luultavimmin seurannut.

Aamun alkaessa vähitellen sarastaa viimeisetkin juhlijat alkoivat poistua Talolta 
ja tuli aika siirtyä tutun ja turvallisen pommisuojan kätköihin odottelemaan kol-
matta maailmansotaa ja katsomaan laadukkaita elokuvia siinä odototellessa. 
Beowulf rokkasi maailmaa ja Christopher Lambert oli ihan ihq, mutta onneksi 
sitä ei tarvinnut kestää selvinpäin. Lambertin Chrissin pelastettua neitokainen 
alkoi porukka näyttää jo siltä, että oli aika etsiä joku kolo, johon ryömiä nukku-
maan ja odottamaan että joku pysäyttäisi seinät, jotka jotenkin kummasti olivat 
alkaneet pyöriä aika ikävällä tavalla. Fuksisemma vaati jälleen veronsa, eikä 
sunnuntain 24-maratonkaan oikein onnistunut yleisön hyytyessä 12. jakson 
kohdalla.

Olihan se jälleen ihan hauska tapa viettää lauantai ja tuhota jokunen ylimääräin-
en aivosolu tässä Wappua odotellessa.

-jmh

Tyylinäyte illan edetessä kehitellystä uudesta taistelululajista – pyyheninjailus-
ta. Laji saa virallisen olympialajin aseman näillä näkymin vuonna 2012.
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Taas kerran olivat siitiöt matkalla kohti elämän alkulähdettä. Simo Siittiö johti 
joukkoa, koska hänellä oli kartta. Ensimmäisessä mutkassa eksyi miljoona 
siittiötä, toisessa mutkassa katosi joukosta taas miljoona siitiötä ja näin jatkui 
matka ainoastaan nopeimpien ja urheimpien siittiöden pysyessä johtajansa 
perässä. Yhtäkkiä Simo Siittiö pysähtyi, kääntyi ympäri, repi kartan palasiksi ja 
huusi:
Toverit, meitä on petetty! Täällä haisee paska!

Jounin jutut

Sirkustaiteilijalla oli iso kikkeli ja kanssaesiintyjänä terävähampainen krokotiili. 
Krokotiili aukaisi leukansa ja sirkustaitaiteilija asetti kikkelinsä krokotiilin ham-
paiden väliin. Krokotiili loksautti leuat kiinni. Kului viisi minuuttia. Sitten sirkus-
taiteilija kumautti krokotiiliä kolme kertaa pesäpallomailalla päähän. Krokotiili 
avasi leukansa ja kas, kikkelille ei ollut käynyt kuinkaan.
- Haluaako joku muukin kokeilla? sirkustaiteilija kysyi. Väkäleukainen hampaa-
ton mummo mietti hetken, mutta hihkaisi sitten:
- Mie voin kokkeilla, mutta elä lyö sitten kovvaa sillä mailalla.
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irkkaan alasti....
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Verkkoteknologioissa ja -palveluissa runsaasti mahdollisuuksia
Käyttäjät ratkaisevat lopullisen suunnan 

Verkkotyyppien ja -palveluiden yhdistyminen, älykäs elinympäristö, siirtyminen 
verkkokeskeisyydestä laitekeskeisyyteen sekä sisällön lisääntyminen ovat Tekesin NETS 
tulevaisuuden verkot -ohjelman teettämän selvityksen mukaan verkkoteknologiaan liittyviä 
keskeisiä haasteita ajanjaksolla 2007–2012.
VTT Elektroniikan ja VTT Tietotekniikan toteuttamassa työssä kartoitettiin tietoverkkojen ja niihin 
liittyvien palveluiden kehitysnäkymiä. Selvitys keskittyi teknologioiden antamiin mahdollisuuksiin.
 ”Ennusteiden toteutumisen ratkaisee lopulta kuitenkin se, kuinka käyttäjät ottavat teknologian tuomat 
mahdollisuudet vastaan”, sanoo selvitystyötä johtanut erikoistutkija Petteri Alahuhta VTT Elektroniikasta.

YHTEISVERKKO LISÄÄ PALVELUJA
Verkkotyyppien yhdistyminen eli konvergenssi on yksi keskeinen tulevaisuuden trendi. Se tarkoittaa 
aluksi nykyisten mobiiliverkkojen ja Internetin yhdistymistä. Jatkossa uudet verkkotyypit muodostavat 
yhteisverkon, jota hallitaan IP-protokollalla ja jonka kautta kaikki liikenne, data, ääni ja multimedia, 
kulkee. 
”Haasteena on löytää ratkaisu esimerkiksi ympäristön hallintaan, taloudelliseen kannattavuuteen ja 
tietoturvakysymyksiin”, kertoo ryhmäpäällikkö Marko Jurvansuu. 
Ihmisiä ympäröi jatkossa yhä suurempi joukko erilaisia sähköisiä palveluja, joita pystyy käyttämään yhä 
helpommin. Laitteet tunnistavat käyttäjän ympäristön ja tilan ja pystyvät tarjoamaan palveluja niiden 
mukaan. 
”Bussipysäkillä saa esimerkiksi aikataulut kännykkään tai muuhun laitteeseen ilman erillistä pyyntöä”, 
Alahuhta kertoo. Sovellukset muuttuvat verkkojen nopeutuessa yhä enemmän niin still-kuvaa, ääntä kuin 
liikkuvaa kuvaakin sisältäväksi. 

ANSAINTALOGIIKKA MUUTOKSESSA
Laitepuolella eri toimintojen keskittäminen vain yhteen laitteeseen jatkuu. Päätelaitteissa yhdistyvät 
nykyisen digikameran, mp3-soittimen ja lukuisten muiden laitteiden ominaisuudet.
Palvelusovellusten hallinta siirtyy operaattoreilta vähitellen palveluntarjoajien suuntaan. Palvelut liittyvät 
usein myös vastavuoroiseen viestintään verkon kautta, kuten peleihin ja neuvotteluihin. 
”Edellytyksenä palveluiden käytölle on ansaintalogiikan määrittely uudestaan eli minkä siivun saavat 
operaattorit, minkä palveluntarjoajat”, Alahuhta sanoo.
Vuoteen 2007 asti nähdyt trendit toteutetaan jo olemassa olevilla teknologioilla. Siitä eteenpäin toteutustavat 
ovat vielä kehitteillä.

ASIANTUNTIJOIDEN NÄKEMYS
Verkkoteknologiat ja -palvelut -selvityksen pohjana ovat alan merkittävimmät kansainväliset roadmap-
tutkimukset. Koko selvitystyöhön otti osaa yhteensä 40 alan huippuasiantuntijaa, joista 10 haastateltiin. 
Asiantuntijaryhmään kuului edustajia yhteiskunnan eri sektoreilta.
Kyseessä on laajin ja kattavin aiheesta tehty kartoitus.
Tekes tilasi selvityksen uuden ohjelmatyön pohjaksi. 
”Halusimme muodostaa yhteisen näkemyksen tutkimuslaitosten ja pk-sektorin kesken siitä, millaiseen 
tuotekehitykseen tulisi panostaa”, teknologiapäällikkö Erkki Hietanen Tekesistä kertoo.

Lisätietoja:  
 
Erikoistutkija 
Petteri Alahuhta
020 722 2468

Ryhmäpäällikkö 
Marko Jurvansuu
020 722 2484
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Wappu 2005 - aikatauluja
Ke 27.4.
Wesibussi kulkee 13-24
12:00 Kirkkovenesoudut Tuiran rannalla
12:30 Wappukyykkäkisat
21:00 Jälkisoudut Foxiassa

To 28.4.
Wesibussi kulkee 13-24
12:00 Kotikaupungin lyhyt
21:00 Ööpisgaala Club Becksussa

Pe 29.4. Waatonaatto
Wesibussi kulkee klo 13-24
Torilla tapahtuu:
10:00 Tempaukset alkavat
12:00 Halonheitto
12:00 OTY:n Fuksikisa
13:00 Olut/simaviesti
14:00 Köydenvetokisa
21:00 Waatonaaton bileet Radisson SAS:ssa

La 30.4. Waatto
10:00 Tempaukset loppuvat
11:45 Tempausten voittajan 
julistus Rauhalassa
11:50 TeekkariWapun julistus Rauhalan pihalla
12:00 Wappukulkue lähtee Åströmin puistosta
14:00 Fuksikaste Åströmin puistossa
19:00 Waaton bileet Kuusisaaressa!
Ilmabändikisa, Teekkaritorvet musisoivat,
Pekka & Noshörningar, Trauma, 51 koodia 

1.5. Wappupäivä
03:33.33 Ashematunnelin Örinät
04:30 Fuksien lakitus Rauhalan 
lähimaastossa
05:00 Fuksit syntyvät teekkareina
05:00 Sillis Raksan salissa
09:00 Shamppanjamatinea Linnansaaressa
18:00 Fuksilakkien polttohautaus 
Teekkaritalolla

Paikallisten 
jäynäkisojen 

tuloksia

1. sija: Kone
2. sija: OTiT
3. sija: Prose 

Paras: Kone
Tekninen: SIK
Julma: Prose
Huono: Ymp
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Ryystökuppa
Pelivälineet
• 3 – 7 pelaajaa
• 1 huutokauppataulukko 3 – 4 pelaajalle, 2 useammalle (keskiaukeamalla)
• 1 pelilauta / pelaaja (viereisellä sivulla)
• 9 pelimerkkiä / pelaaja (pullonkorkkeja, kiviä, rahoja, go-nappuloita)
• 1 pelaajamerkki / pelaaja (jokaisella omanlaisensa, esim. nappi)
• 1 tavallinen korttipakka 3 – 4 pelaajalle, 2 useammalle
• 1 aloittajan merkki (esim. korttipakan kotelo, puhelin, pipo)
• juotavaa jokaiselle (alkoholitonta paljon tai pahaa)
• nämä ohjeet (lue kun olet vielä selvä)

Tavoite
Pelaajan tavoitteena on voittaa peli keräämällä pelin aikana eniten pisteitä. Toki 
muullakin tavalla saattaa tulla hyvä mieli.

Alkuvalmistelut
Jokainen pelaaja ottaa esiin oman pelilautansa (eli Terminaalinsa) ja asettaa sen 
niin, että muut eivät näe sitä – eli käyttää esim. laudan viereistä sivua näkösuojana. 
Yhdestä lehdestä irrotetaan keskiaukeama ja sillä oleva huutokauppataulukko 
asetetaan pelaajien keskelle.
Kaikille pelaajille jaetaan yhdeksän pelimerkkiä, jotka asetetaan näkösuojan 
etupuolelle toisten nähtäville. Sitten pelaajat kaivavat esim. taskuistaan yksilölliset 
pelimerkkinsä, jotka eroavat selvästi pelin muista osista.
Korttipakasta tai –pakoista jaetaan kullekin pelaajalle kortit 2, 3, 4, 5 ja 6. Nämä 
kortit ovat pelaajan rahoja, jotka hänen tulee pitää piilossa muilta. Mailla ei ole 
väliä. Loput kortit väliltä 2 – 10 sekoitetaan pankiksi ja asetetaan kuvapuoli alaspäin 
huutokauppataulukon tummempaan päätyyn. Kuvakortit ja ässät sekoitetaan ja 
asetetaan huutokauppapakaksi huutokauppataulukon toiseen päätyyn.
Jokainen pelaaja valitsee omalta pelilaudaltaan yhden ruudun ja asettaa sille yhden 
yhdeksästä pelimerkistään salaa muilta. Tämän jälkeen valitaan aloittaja, joka saa 
aloittajan merkin.

Pelaaminen
Kierroksen aloittaja ottaa huutokauppapakasta yhden kortin vähemmän kuin pelissä 
on pelaajia ja asettaa kortit huutokauppataulukon vaaleampaan päätyyn niille 
varatuille paikoille.
Aloittaja valitsee haluamansa kortin ja tekee siitä tarjouksen asettamalla 
pelaajamerkkinsä sitä vastaavalle huutokauppataulukon suoralle sopivaksi 
katsomaansa kohtaan. Sitten vuoro siirtyy myötäpäivään ja jokainen pelaaja tekee 
omalla vuorollaan tarjouksen haluamastaan kortista. 
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Tarjoamisessa on noudatettava seuraavia sääntöjä:
• tarjouksen tulee ylittää kortista jo aiemmin tehty tarjous
• pelaaja ei voi tarjota kortista enempää kuin mihin hänellä on varaa
• pelaaja (myös aloittaja) voi halutessaan luopua huutokaupasta, jolloin hän ottaa 

yhden  kortin pankista, juo yhden juoma-annoksen, eikä voi enää osallistua tähän 
huutokauppaan

Ensimmäisen kierroksen jälkeen huutokauppa jatkuu myötäpäivään kiertäen siten, 
että ne pelaajat, jotka ovat tarjouskilvassa jonkun toisen pelaajan takana, saavat 
vuorollaan tehdä uuden tarjouksen mistä tahansa haluamastaan kortista yllä olevia 
sääntöjä noudattaen.
Kun kukaan ei ole enää jonossa toisen takana, on tarjoaminen päättynyt. Pelaajat 
maksavat tarjoamansa summan kädessä olevista korteistaan pankin poistopakkaan. 
Jos pelaajalla ei ole tasarahaa, joutuu hän maksamaan vähintään sen summan, 
minkä tarjosi. Vaihtorahaa ei ole mahdollista saada.
Pelaajat asettavat yhden pelimerkeistään pelilaudalleen ostamansa kortin symbolia 
vastaavaan kohtaan, mikäli siinä ei merkkiä jo ole. Sitten pelaajat suorittavat korttia 
vastaavan tehtävän ja palauttavat kortit huutokauppapakan poistopakkaan. Kortteja 
vastaavat tehtävät on lueteltu pelilaudan alareunassa. Jos pelaaja osti kortin, jollaisen 
hän oli jo aiemmin ostanut, suorittaa pelaaja tehtävän kaksinkertaisena.
Kierros loppuu siihen, että jokainen pelaaja ottaa pankista yhden kortin käteensä 
– mukaan lukien hän, joka jo huutokaupasta luopuessaan sai kortin. Pelaajat ottavat 
pelaajamerkkinsä takaisin huutokauppataulukolta. Huutokaupan luovuttaneesta 
pelaajasta tulee uusi aloittaja ja uusi kierros voi alkaa.
Jos jokin pakka loppuu kesken, sekoitetaan poistopakat uusiksi pakoiksi. Jos pankki 
loppuu kesken eikä poistopakkaa ole, jatketaan peliä pelaajien käsissä olevilla 
korteilla.

Pisteiden laskeminen
Pisteitä saadaan sarjoista, jotka pelimerkit muodostavat pelaajan pelilaudalle vaaka- 
ja pystyriveihin eli arvon- tai maan mukaan. Pelaaja käy ensin läpi jokaisen vaakarivin 
ja sitten pystyrivin. Jos rivillä on yksi merkki, on rivi yhden pisteen arvoinen. Kahden 
merkin rivi on kolmen, kolmen merkin rivi kuuden ja neljän merkin rivi kymmenen 
pisteen arvoinen.

Pelin voittaja
Pelin voittaa se pelaaja, jolla on eniten pisteitä. Tasatilanteessa tilanne ratkeaa 
järjestyksessä: suurimmat yksittäiset pisteet (esimerkiksi tilanteessa 10, 6, 6, … ja 
10, 6, 3, … voittaja on ensimmäisenä mainittu), rahamäärä ja paras känni.



Tehtävät

� Määrää muille yhteensä A = 8, K = 6, Q = 4 tai J = 2 annosta, yhdelle enintään 4. 

� Ota itse A = 4, K = 3, Q = 2 tai J = 1 annosta. 

� Kaikki juovat A = 4, K = 3, Q = 2 tai J = 1. 

� Sinulle määrätyt alkoholiannokset ovat A, K = kaksinkertaisia, Q, J = puolikkaita.
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Tohtorin palsta
Nyt Tohtori on saanut viimein vastaanottonsa auki ja vastaa apua tarvitsevien 
kysymyksiin. Lisää kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen tohtori@otit.fi 

Olen terve 21wee poika. Olen kärsinyt viimeaikoina pahasta amupahoinvoinnista, 
varsinkin sunnuntaisin. Olenko siis raskaana?
 -nimin. oikeasti huolestunut

Hyvä Oikeasti huolestunut. Ei syytä huoleen sillä et ole raskaana. Suosittelen kuitenkin 
käymään ultraäänikuvauksissa sillä sunnuntain aamupahoinvoinnit johtuvat yleensä 
kanootin liikakasvusta, jolloin se voi lävistää pernan ja aiheuttaa heikkoutta. Jos 
et kuitenkaan halua lääkäriin mennä niin aamupahoinvoinnin voi välttää ottamalla 
kolmen(3) tunnin välein neljä(4) cl koiravettä. Tätä kuuria ei saa keskeyttää tai 
pahoinvointi alkaa uudestaan.

Rakas Tohtori,

Viime päivinä on mieltäni askarruttanut muutama kinkkinen seikka joihin 
haluaisin vastauksia:
Tuli tuossa eräänä kauniina lauantaipäivänä vähän juhlittua Talolla. Ilta oli oikein 
mukava; oli hyvää ruokaa, juomaa ja seuraa. Juomapuoli varsinkin sai minut 
pohtimaan seuraavaa:
1) Miksi ilmaista viinaa pitää kiskoa aina niin kuin se olisi heti loppumassa? 
Vai loppuuko se todellakin joskus? Mitä hyviä/huonoja puolia tässä ilmaisessa 
viinassa on?
Ja kyseisen lauantain jälkeen heräsin aamulla muistellen oikein mukavaa iltaa, 
kunnes tajusin että illalla on tapahtunut jotain... heräsin ja tunsin nahoissani että 
jotain on vialla, ja toivon että sinä, Oi Tohtorien Tohtori, voit auttaa minua:
2) Miksi huuleni, ikeneni ja naamani ovat verillä? Tapahtuiko illan aikana kenties 
jotain mistä minut halutaan jättää ulkopuolelle? Onko ilmassa salalittoa...

-Paavo

Rakas Paavo.
Ilmainen viina ei lopu koskaan. Sillä jos yrität juoda sen loppuun, riski, että erehtyisit 
uudestaan ilmaisen viinan seuraan, kasvaa huomattavasti. Itse en ole vielä tavannut 
huonoa ilmaista viinaa, eli ei ole mitään syytä huolestua.
Tuohon huulien ja naaman verisyyteen voin todeta vain sen, ettei tiskiharjan 
kanssa kannata yrittää harrastaa oraaliseksiä vaikka se humalassa näyttäisi miten 
houkuttelevalta. Kyseessä ei ole siis salaliitto vaan ihan normaali sekaannus. 

Tohtori toivottaa kaikille hyvää Wappua!
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Arvoisa Teekkarin vierestä herännyt.  Yksi tapa on idlata(eli olla hiljaa) kunnes Teekkari 
kyllästyy ja siirtyy tietokoneen ääreen. Silloin voit sujuvasti ja äänettömästi häipyä pois. 
Masennukseen ja muihin vaurioihin voin suositella viikon kuuria koiravettä. Kyseisen 
kuurin jälkeen Teekkarin vierestä herääminen tunnustaa pieneltä ongelmalta muiden 
rinnalla.

Moi Tohtori!
Kaverini Laura N. (nimi ja tuttavuussuhde muutettu) sai postissa professorilta “JR”
(ammatti muutettu) viestin, jonka toivoisin sinun tulkitsevan. Viesti kuului seuraavasti:

“Subject: Proffasitsit 2005
Havaitsin tässä tilaisuuden paikkaa ja aikaa tarkistaessani, että siellä on osaston 
ulkopuolisia ja että minua kiinnostava vapaa on niin myöhään, että minulla on jo silloin 
vieraita. Terveisiä kuitenkin. Tapanani on ollut osallistua sitseihin jos aikaa sattuu 
löytymään. ‘ Oltaisiin hiukan keskusteltu siitä, mikä on sopivaa ja mikä ei.
terv. JR” (pärstäkerroin, musiikkimaku ja sukupuoli muutettu)

Olisin todella kiitollinen tulkinnasta, koska asia jäi vaivaamaan minua.
T. Heze (ikä, siviilisääty ja mielipide muutettu)

Kyseisestä henkilöstä ja hänen pitämästään kurssista on tullut Tohtorille useitakin 
kysymyksiä. Tuohon kysymykseen ,mikä on sopivaa ja mikä ei vastaisin, että sopivaa 
olisi panostaa kursseihin tarpeeksi paljon ja laatia sellaiset harkkatyöt, ettei niiden 
läpipääsyyn vaadittaisi suuria paranormaaleja voimia.
ps. Porokuva on ihq

Olen kuullut että joku kiltamme konkari 
kykenee rakastumaan kolmekymmentä 
kertaa päivässä. Itse en tällaiseen pysty 
vaikka olen yrittänyt. Olenko normaali?

nimim. Ryppyjä rakastumisissa

Ei syytä huoleen. Et ole mitenkään 
poikkeava. Lääketiede tuntee vain yhden 
tapauksen, Vesa H (nimi muutettu), joka 
kykeenee moiseen. Itse Tohtorikaan 
ei kykene rakastumaan yli 10 kertaa 
päivässä. Älä siis yritä korjata tilannetta 
määrällä vaan keskity laatuun. 

Mitä pitää tehdä jos herää teekkarin 
vierestä?
nimim. Teekkarin vierestä herännyt
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KMP 05 – KUN MAKSA VIHELSI

Perinteinen maksanbodauskurssi ja Wappuun valmistava kostean paikan leiri järjest-
ettiin tänä vuonna maaliskuun puolivälin tienoilla. Matkan aikana osansa Oulun hurri-
kaanista saivat niin Kainuun korvet kuin etelän teekkaripaikkakunnatkin, kun bussilas-
tillinen musta- ja sinipukuisia sissejä pyyhkäisi läpi Suomen. 

Torstai 17.3. Oulu – Vuokatti – Jyväskylä 

Jännitystä piisasi heti reissun alkuun, kun toisena matkanjohtajana häärinyt sisarkillan 
excursiomestari päätti järjestää ylimääräistä sykkimistä nukkumalla kämpillään autu-
aan unta täpötäyden bussin odotellessa lähtöä. Raivoisan herätysoperaation jälkeen 
mattimyöhäinen saatiin roudattua bussiin ja matka saattoi alkaa. Suoritus luonnollisesti 
palkittiin känniääliöviitalla, mikä antoikin loistavat lähtökohdat matkalle: känniääliöviitta 
korkattu eikä matka ollut vielä edes alkanut, yay. 

Pulkkilan Alko jäi tällä kertaa väliin, sillä bussi suuntasi kulkunsa kohti Vuokattia, jonne 
oli järjestetty yritysesittely Snowpoliksella. Matka Kainuuseen sujui leppoisasti vir-
vokkeiden sekä huonojen vitsien parissa. Varsinkin vauvavitsit olivat suosiossa ja kän-
nilokin mukaan kuskikin osasi arvostaa taiteellista proosaa, siitä kertoo login merkintä 
ajassa 09:20. ”Kuski kuulemma rikki.” Ylläri. No, logi ei valehtele. Itse yritysesittely oli 
sitä perussettiä (”visioita on ja ollaan innokkaita, kesätyöläisiäkin ehkä palkataan joo 
ja jospa tuo kunta nyt vielä muutaman miljoonan tähän pukkaisi, niin ja me pyritään 
kehittämään alueen imagoa ja luomaan kansainvälistä draivia” + liuta muita trend-
isanoja) mutta huvia herätti jonkun tekemä huomio, että samainen esittelyn vetänyt 
yrityksen toimitusjohtaja toimi muutama vuosi sitten Lahden MM-kisoissa naisten maa-
joukkuepäällikkönä… Rehti fi rma varmasti!
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Kajaanin OKL:lla tapahtuneen ruokailun jälkeen matka jatkui kohti Jyväskylää, missä 
paikallinen tietojärjestelmätiedekilta Dumppi vastaanotti meidät majapaikassamme . 
Paitsi että yhtään Dumpin edustajaa ei paikalla näkynyt koko iltana, mistä huhupu-
heiden mukaan yöllä baarissa tavattu hallituksen edustaja oli syvästi pahoillaan ja 
lupasikin antaa runtua omilleen. Mutta paskaakos heistä, eihän OTiT + SIK ennenkään 
ole ulkopuolisia tarvinut bileitä pyörittämään. Möykkävaunut pihalle ja letkajenkka 
pystyyn, siitäpä se alamäki alakaa… Päivällä sikkiläisen Wilhon toimesta korkattu 
laattapaitakin löysi mustahaalarisen omistajan kun itse herra puheenjohtaja päätti 
rykäistä pienet. Laatta maassa, nimi paidassa. Kääliöviittakin taisi vaihtaa osoitetta 
Paavon tiputettua viinaa majapaikan eteisaulan lattialle. Muistaakseni rike katsottiin 
niin pieneksi, että viitta luovutettiin takaisin edelliselle haltijalleen, tai sitten ei. Ei voi 
muistaa. Majapaikkana toimineen rakennuksen juhlasalin vihdoin vapauduttua puoli 
kymmenen maissa tanssikurssilaisten alta zembalot siirtyivät hiljalleen sisätiloihin, 
missä ilta eteni juopottelun ja yleisen puuhastelun parissa. Laattapaita kiersi ahkeraan 
ja aiheutti tuhojaan mm. Sikin fuksitytölle, jonka Hevibasisti Pyyppönen löysi omalta 
makuupaikaltaan sammuneena. Herkkää. Sotavammoiltakaan ei vältytty, sillä Tohtori 
onnistui painiessaan telomaan nilkkansa, mikä tulisi näyttelemään merkittävää osaa 
seuraavan päivän aikataulussa. 

Pernantai 18.3. Jyväskylä – lappeen Ranta

Parin tunnin unien jälkeen aamu valkeni möykkävaunujen linnunlauluun ja pieneen 
ohimojomotukseen. Appelsiinimehukossua huiviin ja kohti Yomin päämajan kahviota. 
Paikalle saapuneet fi rman edustajat eivät tuhlanneet aikaa turhaan paskanjauhamis-
een vaan lyhyen esittelyn jälkeen tarjosivat helpotusta olotilaan kuohuviinillä ja pirul-
lisen hyvällä aamupalalla. Kun edustajat vielä kiertelivät kahvion pöydissä ihmisiä ju-
tuttaen ja olivat muutenkin rentoja, oli esittely aivan Päällikkö isolla Päällä. Kymmenen 
pistettä ja papukaijamerkki Yomille! 

Yomin jälkeen vuorossa oli vierailu Jyväskylän terveyskeskukseen, minne Tohtori 
lähetettiin tapaamaan virkaveljiään ja saamaan siinä sivussa hoitoa nilkkaansa. Nilkan 
ohella myös perna taisi olla rikki, kun käynti vain kesti ja kesti. Tylsää ei bussissa tosin 
ollut, sillä bussin etuosaan mikin varteen oli pesiytynyt joukko supliikkimiehiä, 
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jotka pyörittivät showta mm. yrittämällä saada Jykylän natiiveja bussiin tervehtimään 
Oulun lössiä. Yksikään uhri ei tosin bussiin uskaltautunut Ismon ja Puuman yrityksistä 
huolimatta, tai ehkä juuri niiden takia. Pingiinirääkymisen ja muun hyörimisen jälkeen 
Tohtori palasi viimein takaisin ja matka kohti etelää saattoi jatkua.

Terveyskeskusepisodin jälkeen tekstiviestichat pyörähti Ismon vetämänä käyntiin ja 
laajeni pian deittichatiksi, jonka perusteella ainakaan kuski-Rainen ei tarvitsisi viettää 
tulevia öitään yksin. Kanootin joutuminen pernaan sekä maksan mahdolliset läikät 
askarruttivat monia joten Tohtori vastaili kysymyksiin virkansa puolesta. Koiravettä 
muistaakseni kehotti imemään. Reissun kolmas yritysvierailu suuntautui Environic-
sille, kemiallisia uhkia havaitsevia sensoreita valmistavaan mikkeliläiseen fi rmaan. 
Kännilogin mukaan sensorit eivät kuitenkaan havaitse kvanttipeuroja, paska fi rma 
siis. Kvanttipeurat, kanootit ja pernat toistuivat muutenkin pitkin reissua häiriinty-
neissä jutuissa vähän väliä.

lappeen Rantaan saavuttiin illan hämärtyessä sopivasti aikataulusta myöhässä, 
mutta tällä kertaa vastaanotto oli toista luokkaa kuin edellisenä päivänä. Paikalla oli 
pari paikallista, joten majapaikan ovet saatiin heti auki ja paikallinen salakapakkakin 
möi keimoa lähes heti alkuillasta. Viereisessä karvakäsikiekkolassa nautitun riisto-
hintaisen ”pizzan” jälkeen olikin aika saunan ja kaljan. Illan suorittajista täytyy nostaa 
esille Sikin fuksi-Peksi, joka jollain mystisellä tavalla onnistui säilyttämään henkensä 
ja hampaansa kaaduttuaan betonilattialle suoraan naamalleen parikin kertaa suo-
rilta jaloilta. Hihitys vain kuului, kyllä on perkele kännisillä aina tuuria. Sama jannu 
pitelikin ennen sammumistaan kiinni majoitustilan tukipilarista pysyäkseen pystyssä. 
Kääliöviitta palkinnoksi ja kerkesipä joku tussitatuoimaan äijän naaman ja kädet suht 
tehokkaasti. Yön mittaan paikalle saapui lisää natiiveja, joiden kanssa otettiin mm. 
kyykkämatsi Oulun omistaessa vähemmän yllättävästi. Suurin osa paikallisista oli 
oikein asiallista porukkaa, mm. paikallisen heavykerhon edustajat, joiden kanssa 
allekirjoittanut yhdessä Pyyppösen ja parin muun jantterin kanssa kävi ajatusten- ja 
viinanvaihtoa. Muutama lepralainen meinasi kuitenkin ruveta penseäksi itkemällä 
oululaisen teekkarilakin rumuutta ja kehumalla omaansa. Hahhah, ei helmiä sioille. 
Loppuyö meni jälleen humaltuneessa olotilassa, laattapaita kiersi ja sauna hohkasi 
aamuun asti.
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Lauantai 19.3. lappeen Ranta - Onaniemi

Aamu sarasti jälleen mutta onneksi pään jyskytyksestä ei ollut tietoakaan. Pienen 
ihmettelyn jälkeen aamupuuhat saivat todellista säpinää paikalle ilmaantuneen nati-
ivin avatessa heleän äänensä. Dinosauriaiseksi ristitty äänihirvitys nimittäin otti yht-
een Inkvisiittorin kanssa ja kimitti sellaisella äänellä ja volyymillä, että perna meinasi 
ratketa. Vaikka krapulaa ei ollutkaan, oli meteli silti liikaa tunkkaiselle olotilalleni joten 
rääkymisen loppuminen paransi olotilaani n. 3000% ja tuskin olin ainoa. 

Erinäiset herätyspartiot kiersivät ja pienimuotoista siivoilua havaittiin myös. Aika ei 
kuitenkaan tunne armoa, joten pian matka jatkui kohti reissun grande fi nalea, Ot-
aniemeä ja Titeenien taistoja. Matkan aikana chatshow pyöri jälleen ja Vesa ”Kuuma 
pakkaus” H:n suht kuolleesta olotilasta innostuneena tsätti-isännät kehittelivät uuden 
Herätä Hernis –mobiilipelin, joka keräsi välittömästi valtaisan suosion. Päähenkilö itse 
ei ehkä arvostanut, mutta reilukerhomaisesti Herniksen mielipidettä ei juuri kyselty. 

Otaniemeen saavuttua ohjelmassa oli pari tuntia vapaata, jonka aikana osa tankkasi 
kiinteää ravintoa ja viinaa himoitsevat perustivat iskupartion Alkon reissua varten. Pian 
Alvarin aukiolla polkaistiin käyntiin Titeenien Taistot. Tänä vuonna lajeina olivat kuu-
tiopallo, kaljaviesti, tarkkuusheitto sekä voimalajina monitorien raahaus amfi teatterin 
portaita pitkin. Skabat alkoivat kuutiopallolla, joka sekavuutensa vuoksi muistutti välillä 
enemmän vapaapainia kuin muita urheilumuotoja. Itsensä jo suhteellisen mukavaksi 
juonut Tohtori esitti maalivahdin tontilla kiitettävää uhrautumista ja kampesi muutaman 
liian lähelle eksyneen vastustajan komeasti hankeen. Voittajaksi taisi yltää Tampere, ei 
voi muistaa. Ei ehkä kiinnostakaan. Seuraava laji oli olutviesti, joka aloitti illan oksen-
nusrallin. Kolme kaljaa per nuppi, jotka enemmistö ulkoisti viimeistään viestin päät-
teeksi. Fukseista koostunut joukkue kisasi perusvarmalla otteella sijoittuen lopputulok-
sissa listan keskivaiheille. Yllättäen laattapaita kiersi jälleen ja taisi jäädä Ranelle.
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Erilaisilla tietokoneisiin liittyvillä tavaroilla toteutetun tarkkuusheiton jälkeen taistokööri 
siirtyi viereisen amfi teatterin portaille seuraamaan monitorinkantoa. Kilpailussa oli 
tarkoituksena raijata muutama monitori ylös portaita ja takaisin alas. Oulu otti tilanteen 
välittömästi haltuun ja onnistuikin kellottamaan pisimmän ajan pysähtyen lähes joka 
askelmalle tankkaamaan kirkasta. Samaa ei voinut sanoa turkulaisista tai otaniemeläi-
sistä, jotka olivat todellisia voitostapellaajia ja kiskoivat rastin pariin minuuttiin. Ei näin. 
Lappeenranta sentään yritti hakea oikeaa tyyliä sillä yksi nelihenkisen joukkueen 
jäsenistä tipahti selälleen kolmannelta rapulta, mutta muutoin Oulun suoritus oli aika 
lailla omaa luokkaansa. Ulkolajien päätteeksi Wolffi n Rami sivisti Espoon rahvasta 
laulamalla Volgan pienen kukkulan päällä sijaitsevan amfi teatterin portailta. Mökäfoni 
ja myötätuuli varmistivat, ettei kukaan viiden kilometrin säteellä välttynyt kulttuurian-
nokselta. Herniksen vetämän Indican jälkeen sekalainen retkue siirtyi takaisin majoi-
tustiloihin odottelemaan illan päätapahtumaa, juomapeliä. 

Ilta meinasi fl opata pahasti, sillä puoli tuntia ennen juomapelin alkua Oulu oli yhä vailla 
joukkuetta. Arffi  oli jo ennakkoon lupautunut mukaan mutta kaksi soturia uupui vielä. 
Lopulta Tohtorin aisapareiksi saatiin ilmaisesta viinasta innostunut Pasi (”mitä, ei tarvi 
es maksaa?”) sekä Hernis (”no vittu minä lähen”). Kisapaikalla juuri ennen pelin alkua 
Arffi n todettiin olevan jo niin aamt, että miehen tilalle oli pakko vaihtaa Rane. Viimein 
peli pääsi alkamaan. Alku sujui tasaisen varmasti kunnes jossain vaiheessa alkoi ta-
pahtua. Laattapaita kiersi tasaisesti tiimin sisällä ja jätesäkit täyttyivät. Hevibasisti saa-
vutti herkän mielentilan ja yritti mm. nousta pöydälle mutta kaatui Ranen avustamana 
lattialle. Vahvasti ei mennyt lappeen Rannallakaan, joiden tiimistä yksi mies sammui 
kesken leikin. Turkulaisista puolestaan eräs sankari kaatoi vaivihkaa kaljaa roskikseen, 
josta saaduista sakkokaljoista sama mies kaatoi uudelleen osan pois. Sama toistui 
myöhemminkin, mutta tuomarit määräsivät tilanteesta huomauttaneelle Oululle sak-
kokaljan. Tampereen eleetön taktiikka poiki lopulta voiton joten Taistot järjestetään 
seuraavan kerran Tampereella. Sinnehän ne olisivat joka tapauksessa menneet, mutta 
Tampere taisi tällä kertaa voittaa ihan oikeastikin. 
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Pelin jälkeen Pasi piti pienen hangessapyöriskelyn jälkeen saattaa miesvoimin ma-
japaikkaan levähtämään. Muutkin juomapelijoukkueen jäsenet olivat melkoisessa 
pelikunnossa ja majoitustilan lattialla makasikin tietoteekkaria pitkin ja poikin. Illan eh-
doton suorittaja oli kuitenkin Arffi , joka juuri juomapelin alkaessa onnistui hukkaamaan 
itsensä. Tohtoria etsittiin tuntikaupalla pitkin Otaniemeä ja poliiseillekin jouduttiin ilmoit-
tamaan, kunnes viimein mies löytyi sammuneena juomapelipaikan invavessasta, luki-
tun oven takaa luonnollisesti. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Luultavasti känniääliöviitta olisi 
siirtynyt Arffi lle, ellei se olisi miehellä jo ollut. 

Servin mökillä olisi ollut tarjolla loppubileet juomapelin päätteeksi mutta eipä tullut 
sinne lähdettyä. Bileiden jatkopaikkana toimineella saunalla meininki oli aika väsynyttä 
ja pikaisen vierailun jälkeen kahden miehen iskuryhmämme totesi oman kaupungin pir-
skeet paremmiksi ja palasi tukikohtaan. Paikallisesta soluasunnosta majapaikkaamme 
kitaran kanssa pölähtänyt akuankkamaisella äänellä puhunut savolaislähtöinen 
teekkari puolestaan tarjoili illan kulttuuriannoksen kutsumalla oululaisia huoneeseensa 
laulamaan teekkarilauluja. Hetken äijän säätämistä seurattuani oli selvää, ettei tätä 
tilaisuutta voinut missata joten pari muuta Ossaajaa mukaan, hissillä yläkertaan ja Ka-
lut käsiin. Kyseinen elämäntapataiteilija oli ilmeisesti yksin tissutellut viskiä ja Suomivii-
naa illan mittaan ja olikin suhteellisen liikuttuneessa mielentilassa. Uruista pärähtikin 
ensimmäisenä biisinä Maammelaulu ja toisena Neuvostoliiton kansallislaulu, joita 
seurasi litania kommunistilauluja höystettynä kovalla ja mielipuolisella laululla. Tilanne 
oli kuin Kummelista, paitsi että tämä tapahtui oikeasti. ”Ei vittu, tuo jätkä on tosissaan”, 
totesi mukana ollut SIK:n edustajakin. Hetken päästä oli terveellisempää painua takai-
sin alakertaan kuin jäädä savolaisen kortteeriin.

Yön aikana laattapaita kiersi tuttuun tapaan ja Jaker otti viidennen hallituksensisäisen 
kiinnityksen paitaan laatoittamalla Kätyrin vetämän juoppoviestin päätteeksi ot-
aniemeläisen opiskelija-asuntolan pihamaata. Samaisessa tapahtumassa laatta lensi 
muutenkin, kuudesta osallistujasta kolme osallistui paidan kiertokulkuun. Muuta merkit-
tävää ei yön aikana enää tapahtunut ja päätinkin nukkua pari tuntia ennen seuraavan 
päivän kotimatkaa. 
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Sunnuntai 20.3. Onaniemi – Oulu

Matkan viimeinen etappi starttasi sunnuntaiaamuna noin yhdeksän maissa. Kotimat-
kasta ei juuri ole kerrottavaa, suurin osa paranteli taisteluvammojaan ja toipui kolmen 
päivän myrkytystilasta. Pari urhoollista jatkoi pienimuotoista törpöttelyä muiden tyy-
tyessä torkkumaan. Oulussa oltiin illalla kuuden maissa lompsa ohuempana mutta 
mieli rikkaampana. Laattapaita jäi OTiT:lle lopullisen luvun ollessa 18. Muutenkin paita 
sekä viitta kiersivät useammilla henkilöillä kuin mitä tässä on mainittu, mutta kaikkea 
ei voi muistaa. Kokonaisuudessaan reissu onnistui ainakin omasta mielestäni erino-
maisesti ja kuskinkin mielestä kaikista kyyditsemistään joukkioista olimme vain toiseksi 
pahin erään eläkeläisporukan viedessä voiton, joten ensi vuonnakin on pakko päästä 
mukaan. 

                                                   - Scene

Terminaalin linkkivinkit:
http://www.otit.fi /~fugitive/kaennilogi2004/

http://homepage.mac.com/pockyrevolution/nanaca_crash.html
http://irc-galleria.net/
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