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Päätoimittajan palsta
  Eräs killan varhaisemmista Päätoimittajista sanoi, että maailmanloppu
tulee, kun kaikki Terminaalin jutut ovat toimittajien itsensä kirjoittamia.
Näin kesän jälkeen tuo uhkakuva tuntuu läheisemmältä, mutta en aio
käyttää aikaani siitä jaaritteluun, vaan puhun kesästä.
  Juttuhan on näet niin, että  kesä on nyt ohitse ja kesätyöt samaten.
Moni meistä vertailee muistoja kesästä ja palkkakuittiinsa ja kysyy, että
oliko
tämä nyt kannattavaa: Oliko kesä parhaimmillaan siinä, kun pukeutuu
haalariin, kumihansikkaat ja kumikengät teipattuna yhdeksi
kappaleeksi haalarin kanssa? Vai oliko se siinä, kun samaiseen kollaasiin
lisättiin vielä kokomaskilla varustettu kaasunaamari? Vai kenties siinä,
kun kuuli, että asusta pitää kuoriutua koskemalla vain sen sisäpintaan,
jos arvostaa sormiaan?
   Oliko se kenties se hetki, jona keuhkot kieltäytyivät toimimasta
myrkkykaasussa ja pieni kesätyöläisemme juoksi ulos hallista vedet
silmissä ja yskien kuin pieni eläin? Vai oliko se se hetki, jona sai tehdä
16-tuntista päivää seitsemän päivää viikossa kun muut lomittajat olivat
sairaana?
   Kesämuistoiksi ei näistä yhdestäkään ole, mutta jotakin positiivista
muistoakin jäi kesästä: Ensimmäinen viisinumeroinen kuukausipalkka,
taloudellisen riippumattomuuden tuntu seuraavalle talvelle ja henkisen
latauksen tarve, joka johtaa armottomaan juhlimiseen talven aikana.
  Kun kolmen ja puolen kuukauden ajan vain odotti sitä hetkeä, jona
pääsee pois kesätyöstä ja takaisin opintojen pariin, niin opinnoista tulee
paljon palkitsevampia. Eikä tässä olla kesää hukkaan heitetty:
Yövuoroissa harjoiteltiin koko yön valvomista ja pöydän ääressä
nukkumista, joilla taidoilla selvitetään monia tentteihin pänttäämisiä
ja diffiksen luentoja. Ja jos nyt kaikkien kesä ei ihan edellä olevan
kuvauksen piiriin mahdukaan, niin toivotetaan heillekin hyvää syksyä
Terminaalin ja opintojen parissa.

Otto Ryynänen
Oulun Tietoteekkarit,

Päätoimittaja

(Tarinan esimerkeillä ei ole _välttämättä_ mitään yhtäläisyyksiä elävien henkilöiden tai heidän paskaduuninsa kanssa.)



  Syksy on koittanut ja opiskelu alkanut. Tämän on huomannut niin yliopiston
käytävillä vyöryvistä ihmismassoista, kiltahuoneen äkillisestä täyttymisestä
opiskelijoilla, kuin myös paikoitustilan loppumisesta yliopistolla. Niin ja tietenkin
myös luentojen ja laskarien alkamisesta. Opiskelujen myötä on jo ennestäänkin
täysi kalenteri täyttynyt taas kerran mitä erilaisimmilla juhlimispainotteisilla
tapahtumilla ja kutsuilla.
  Vanha wiidakon sanontahan menee jotenkin näin: "teekkari walmistuu kun tajuaa
ettei kaikkea ilmaista wiinaa tarvitse juoda...".  Parin viime vuoden aikana on em.
lauseeseen pohjautuen voinut helposti todetakin etta valmistuminen ei ole vielä
kovin lähellä. Nyt on kuitenkin valmistuminenkin ruvennut jo mielessä
vilahtelemaan ja ehkäpä tässä vuosien varrella on jotain oppinutkin sillä näyttäisi
pahasti siltä, että nykyään osaa jo jättää tylsimmät kinkerit väliin ja valita vain ne
äreimmät. Aikaa voi tosin käyttää muutenkin ja tänäkin syksynä sitä näyttäisi
kuluvan merkittäviä määriä eri killan tapahtumia kierrellessä ja järjestellessä.
Syksyn aikana kilta järjestää SIK:n kanssa yhteisen Millennium Gaalan, julkaisee
oman poikakalenterinsa TM, järjestää Pikkuwappubileet YUP:n tahdittamana
puhumattakaan useista perinteisistä ja pienemmistä tapahtumista joita tulemme
järjestämään tai joihin otamme osaa. Tekemistä näyttäisi riittävän... Katsotaan
kuinka käy. Tiedä vaikka schedulointialgoritmini olisvat parantuneet vuosien
saatossa.
  Sananen teillekin hyvät uudet fuksit, joita tänä vuonna saimmekin niin runsain
mitoin – kaikkiaan 121. Tervetuloa OTiT:lle! Ja kuten aikaisemminkin olen
sanonut, muistakaa että opiskeluaika ei ole vain luentosaleissa istuskelua,
laskareissa käyntiä ja nopeassa tahdissa opintoputken läpimenoa suoraan
työelämään. Nopea tahti ja luennoilla käynti ovat OK kunhan muistaa että opiskelu
on myös opiskelua elämää varten. Muistakaa siis ottaa kaikki irti opiskeluajastanne.
Töitä ehditte tekemään lopun ikänne. Ja kannattaa muistaa että töiden tekeminenkin
luistaa yleensä paljon paremmin kun jo opiskeluaikana on oppinut tuntemaan hyviä
tyyppejä joihin tietää voivansa luottaa ja joiden kanssa tai kautta asiat hoituvat.
  Mitä parhainta syksyä kaikille !

PJ:n Palsta

Mikko Varpiola
PJ,  OTiT



Terminaali 3/99: Lehtevä syysnumero
Yleiset:
1: PT:n palsta
2: PJ:n jorinat
3: Sisällysluettelo

Kotimaa
4: Kiltojen www-sivut syynissä
5: SNYS testasi taas ravintoloita

Yleisönosasto
6: Harjoittelun Pimeät puolet
8: Oikeaoppinen baari

Urheilu
10:Kullipillupersereikä
11:Teekkarin lihakalenteri

Jorinaa
13:Olet ollut liian pitkään poissa...
14:Vitsejä

Sarjakuvasivu
16:Weightdrop
17:Valas

  Hyvää syksynalkua fuksit ja
vanhemmat opiskelijat.
Terminaali on ilmestynyt
jälleen virkistämään opiskelun
harmaata arkea,
lukijakuntamme kasvaessa
jopa yli kymmenellä tusinalla
fuksilla.
 Tätä kasvavaa lukijakuntaa
viihdyttääkseen Terminaalin
toimittajat ovat uurastaneet
kasatakseen jotakin, joka
ylittää kaikki Terminaalit
kuluneella vuodella (urakka oli
perin helppo, jos voinen lisätä).
 Tämän uurastuksen hedelmät
ovat nyt lopultakin yksissä
kansissa, eikä deadlinekaan
myöhästynyt kuin perinteisen
pari viikkoa. Myönnettäköön
vielä että tällä kertaa löytyy
muitakin tahoja syytettäväksi
kuin Terminaalin toimitus.
Muistanette, että terminaalin
kotisivulla (http://stekt.oulu.fi/
terminal/html/) löytyvät
kaikki aikaisemmat
terminaalit vuoden 98 alusta
alkaen PDF-muodossa. Sinne
tämäkin lehti vielä päätyy
haudattavaksi muistojen
sokkeloihin.
  Toivotaan, että syksystänne
tulee niin hyvä, että sitä
kannattaa muistella jälkeen
päin hymyssä suin.

-Terminaalin toimitus



Kiltojen WWW-sivut syynissä
Terminaali tutki Oulun teekkarikiltojen www-etusivujen
latautumisaikoja erään Oululaisen kesätyöpaikan
palomuurien läpi 17.8.1999 klo 16.05-16.14. Kellona
käytettiin taskunaurista nimeltä Quartz ja selaimesta
klikattiin reload-nappulaa:

8  sekuntia OTY <http://www.oty.oulu.fi/>
11 sekuntia OTiT <http://www.otit.oulu.fi/>
13 sekuntia Kone <http://konekilta.oulu.fi/>
15 sekuntia Raksa <http://www.student.oulu.fi/~rkilta/>
18 sekuntia Arkkarit<http://www.student.oulu.fi/~akilta/>
19 sekuntia Sähkö <http://www.sik.oulu.fi/>
22 sekuntia Tuta <http://stekt.oulu.fi/~tuta/optiem.html>
45 sekuntia Prosessi<http://stekt.oulu.fi/~pkilta/index.htm>

Tuloksista voi päätellä, että Prosessin kotisivuille ei
eksy huvin vuoksi. Sen sijaan OTiT:in uusitut kotisivut
<http://www.otit.oulu.fi/> ovat mukavaa katsottavaa.
Kesän uurastus on tuottanut kukkeita tuloksia, joista
me kaikki voimme nyt nauttia.



Suomalais-Norjalainen YstävysSeura (SNYS) vieraili jälleen
kerran ravintolassa. Tällä kerralla vuorossa oli Radisson-SAS ja
seurue oli koossa yhtä vaille kokonaisuudessaan. Alkuodottelusta
päästiin pian ja tilasimme ja aperitiivejä. Alkoholipohjaiset juomat
rankattiin kokolailla kelvollisiksi, mutta tuoremehu oli sen verran
mautonta, että sitä oli taidettu jatkaa vedellä, tai jäät olivat lilluneet
siinä liian kauan. Siirryimme alkupaloihin. Seurue tilasi
hämmästyttävän samankaltaisia ruokia, joten yhdessäkään
kastissa ei päästä kovin monipuolisiin valikoimiin:

Alkupalat:
Escargot ruiskuorrutuksella: Etanat oli kypsennetty rasvassa
ilman turhaa maustamista, joten aromi oli säilynyt. Ruiskuorrutus
antoi hämmästyttävän hyvän vaikutelman, vaikka ensin
epäilimmekin. Hieman rasvainen ruoka, mutta vaikuttava.
Kermainen sienikeitto: Pehmeä, sienen makuahellästi hyväilevä,
silti jokseenkin tavanomainen. Varma valinta, jos ei uskalla
kokeilla ihan mitä tahansa, erittäin maistuva.
Pieni vihreä salaatti: A�la carte ruokaa. Pieni, kallis, ikävä.
Marinoituja katkarapuja: Katkarapujen hyvä maku hukattu
kastikkeeseen, pieni annos, joka yrittää tehdä vaikutuksen, mutta
jättää vihaiseksi. (vrt. Pieni vihreä salaatti.)
Fetasalaatti: Jokseenkin onnistunut ajatus, uudelainen
yhdistelmä fetasalaatista, maistuva, kelvollinen.

Pääruoka:
Pähkinäistä broileria: Lintulajikkeiden välitasoa. Erittäin antoisa.
Valkosipulihärkää: Valkosipulin käyttö hallittu oikein: Härkä oli
miedolla maustamisella, perunat vahvalla. Ehdottomasti rahojen
väärti.
Entrecot: Hienostunut, maukas, lihaa parhaimmillaan.

Jälkiruoka:
Jäätelö: tavanomainen, liikaa lisukkeita.
Valkosuklaa-sitruunamousse: Alkuun kirpeä, loppua kohti imelä,
jätti täyden olon varmistaen aterian laadun.

Juomat:
Viini: Hieman liian kirpeää, muuten kelvollista.

SNYS testasi ravintolan
snys@otitsun.oulu.fi



Harjoittelun pimeät puolet

Opinto-opas 1998-2000 sanoo seuraavaa harjoittelusta: �... Käytännöllisen
harjoittelun teknisenä päämääränä on antaa yleisnäkemys alasta, jolla
harjoittelija loppututkinnon suoritettuaan tulee työskentelemään, ja tukea ja
edistää teoreettista opiskelua. ...�
Nykyisin heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien kaiken maailman
softatalot houkuttelevat tietotekniikan opiskelijoita osa-aikaisiksi
työntekijöiksi ja kesäharjoittelijoiksi - tai ensin kesäharjoittelijaksi ja sitten
osa-aikaiseksi. Moniko koodaajaharjoittelija ihan oikeasti saa �yleisnäkemystä
alasta�, ja edistääkö se harjoittelu tosiaankin �teoreettista opiskelua�?
Itse kuvittelin aluksi olevani jokin outo lintu, kun mainitsin tieto- ja
sähköteekkarikavereille, että harjoittelu on suoraan sanottuna perseestä -
ainakin tässä nimeltä mainitsemattomassa HaiTek-firmassa, r&d mai äss ;) -
mutta enpäs ollutkaan ainoa. Muutkin ovat innokkaasti seuranneet firmojen
rekrytointipuheita pitkin talvea, erityisesti Pestipäivillä. Siellä kehutaan
viimeisintä tekniikkaa ja projektityöskentelyä. �Me tehdään softaa monille
suurille ja kansainvälisille yrityksille monissa eri projekteissa. Me arvostetaan
C:tä ja C++ ja SA/SD- ja oliojuttuja. Mistäs sinä olet kiinnostunut? ...�
Kauniisti meille puhutaan ja lupaillaan mielenkiintoisia työtehtäviä, ja sitten
käydään haastattelussa ja sovitaan aloituspäivästä. �No hyvä! Tule sitten
Wapun jälkeisellä viikolla  maanantaina, niin pääset hommiin.� Tässä
vaiheessa opiskelija on ylpeä ja yhtä hymyä, kun saa ajoissa kesätyöpaikan
ja palkkakin on TEKin suosituksen mukainen.
Sitten koittaa se maanantai. Allekirjoitetaan sopimukset ja koulutus hommiin
alkaa. Kuukausi jos toinenkin vierähtää työtapoihin tutustuessa ja speksejä
lukiessa, kunnes koittaa kesä/heinäkuu ja vakituiset työntekijät säntäävät
yksi toisensa jälkeen kesälomalle ja talo tyhjenee. Isommat pomot ovat
muutenkin koko ajan olleet tuhottoman kiireisiä, kun koko projekti on
�hivenen� myöhässä. Siinä vaiheessa, kun on jo muutamassa
viikkopalaverissa maininnut, että tekemistä ei oikein tahdo löytyä, alkaa
tylsyys painaa - ja pahasti. Surffailukaan ei enää innosta, kun palomuurien
kiertäminen ei kunnolla onnistu, eikä sieltä Inter.Netistä löydy loppujen
lopuksi hirveästi asiaa. Jossakin vaiheessa opiskelu hieman innostaa ja
jollakin jdk:lla saa ehkä muutaman harjoitustyön väännettyä, mutta eihän
tässä näin pitänyt käydä! Innokas harjoittelija on muuttumassa
kuukausipalkkaa nostavaksi kokopäiväiseksi lusmuilijaksi. Nimi näkyy kyllä
resurssitaulukoissa, mutta viikkoraporttiin ei voi hyvällä tahdollakaan laittaa
tunteja tehdyksi tälle projektille. Projektipomotkin vain valittelevat tiimin
virkistystilaisuuksissa: �... Tää projekti on vaan niin hitosti myöhässä, että
sulle skeduloituja hommia ei vielä muutamaan viikkoon ainakaan päästä
alottelemaan, mutta jospa sieltä labrasta jotain löytyis sillä aikaa. Tai voithan
sä vaikka muokkailla näitä muutamia vördidokuja...� Motivaatio on kuollut ja
kuopattu. Onneksi laiskottelun aiheuttamat omantunnontuskat helpottavat,
kun suhteuttaa oman harjoittelijapalkkansa esimerkiksi projektilaboratorion
kymmenien emulaattoreiden ja mittalaitteiden hankintakustannuksiin. Kyse
on promilleista.

McF



Kuvitelkaapa sitä tilannetta elokuun lopulla, kun harjoitteluaika on
loppumassa ja pomot erittäin todennäköisesti jatkuvaan resurssipulaan
vedoten pyytävät meitä �juttuihin jo perehtyneitä� harjoittelijoita jäämään osa-
aikaisiksi. Minä ainakin kuvittelen tällä hetkellä sen kysymyksen esittäneen
pomon ilmeen siinä vaiheessa, kun sanon �Ei kiinnosta!� - pitää harkita
videokameralla ikuistamista. Siitä saisi varmaan mukavan mpegin
webbisivuillekin. Yritykset kyllä mielellään arvostelevat ja merkitsevät
mustiin kirjoihinsa harjoittelijoiden edesottamukset kesän ajalta, mutta miksi
harjoittelijoilla ei ole vastaavaa arkistoa hyvistä ja huonoista
harjoittelupaikoista. Ensi kerralla, kun olen itse ehkä viimeistä kertaa
hakemassa vain harjoittelupaikkaa, muistan varmasti tiedustella muilta
tietoteekkareilta sekä valmistuneilta kommentteja kyseisestä yrityksestä
enkä takuulla lankea siihen ensimmäiseen paikkaa tarjonneeseen
yritykseen. �Jumankeka!� Me, tietotekniikan ammattilaiset, olemme niitä joilla
on varaa kilpailuttaa yrityksiä! Eikö se ole sama tehdä täysin avoimesti?
�Nokia tarjoaa tätä, mitäs te? Ja Elbit tällasta...�

Loppukommentiksi varmaankin riittää, jos mainitsen, että tämän jutun
kirjoittamiseen on käytetty kesäkuun 1999 lopulla noin kolme
kohtuupalkkaista työtuntia ja sen nimeltämainitsemattoman yrityksen kallista
työasemaa ja Notepadia.



Maailmalla oppii ja näkee kaikenlaista ja tulipa mieleemme kuinka paljon
paremmin asiat voisivat olla. Helpointa maailmanparantammisen aloittaminen on
sieltä missä eniten aikaa viettää eli kirjasimme ylös millaisen (lähes) täydellisen
baarin varustukseen ja meininkiin pitäisi kuulua.
Seuraavanlaista selvisi, aluksi sisustus- ja sijainti:
• sijainti lähellä kotia

Helpottaa siirtymistä vuoteen pohjalle/vierelle joko yksin tai useampana
kappaleena

• Hetekat baarin nurkassa (by evp.-baari iRedneck)
Kun hetkellisesti rupeaa heikottamaan

• Biljardipöydät small-talk-rajoitteisille
• On-Line-vedonlyöntipiste pahatapaisille ja onnekkaille
• Daytona-autopeli, 8 hengen tietenkin
• Mukavat tuolit ja heilumattomat pöydät
• Hyvä ilmanvaihto
• Videotykit

Ei tarvitse jäädä kotia katsomaan kisoja
• 10KW äänentoisto/kerros, jota ei soiteta nupit kaakossa
• laserit, fraktaalitykit, peilipallot yms. asiaan kuuluva varustus kunkin musiikin

tyyliin
Tilat , joita ilman ei tule toimeen
• Vähintään 4 kerrosta, joiden välillä on myös hissit
• joka kerroksessa erilaista musiikkia, esim. Rock, techno, pop, jazz yms.
• Musiikki ei kuulu muihin kerroksiin
• Hitaita soitetaan vain yhdessä kerroksessa eikä tietenkään jatkuvasti
• riittävästi vessoja
• pelinurkkaus peliautomaatteja ja pokeripöytiä varten
• savuton puoli
• Vuokrasauna + kabinetti + uima-allas
• Hiljainen nurkkaus
• Chill-out-zone
• Isot tanssilattiat
• Typpikaasupainehuone

Typpi muuttuu riittävässä paineessa narkoottiseksi aineeksi, jonka vaikutus
poistuu ilman krapulaa heti kun painetta lasketaan lähemmäs normaalia
ilmanpainetta -> halpa ja haitaton humala. Ainoa vaikeus on kulkea
paineentasauskammion läpi…

Tarjoilu
• ruokaa

Tietenkin! Halpoja ranskalaisia ja oikeata kebabia roskaruuan ystäville,
muille hyviä pihvejä taikka maukkaita kasvisruokia.

Das Baari Larsson, HePa, Åbolainen ja JanneK



• B.Y.O. eli Buy-your-own
Australiassa vallitseva tapa, jossa saat viedää ruokapaikkaan mukana omat
juomat nimellistä maksua vastaa, jolloin tarjoilija tarjoilee ruuan ohessa ne
kuten muutkin juomat. Ei enään tyytyminen pelkästään talon viineihin!

• hyviä juomia ympäri maailman ja vieläpä hanasta
Irkku-, saksalaiset ja austaralialaiset oluet on ok!

• happy hour Klo 23-24 ja 01-02
• kalja ja paukut 5 mk/kpl
• vesi on ilmaista ja tulee isoissa laseissa
• juomat ja ruuat tarjoillaan puhtaista astioista
• kaljaa ja viiniä voi tilata pöytiin myös koppa/pullo kerrallaan

Ohjelma
• jami-iltoja
• lauluiltoja, joissa hyviä bändejä säestämässä
• hyvien bändien keikkoja ja usein
• kaikki bändit tulevat tietenkin halvalla, koska pitävät paikasta
• hyviä DJ:tä läheltä ja kaukaa
• foam-partyja sekä muita teemabileitä
• arvontoja ja kilpailuja halukkaille joka ilta

META
• kaikki on tietenkin muulloinkin halpaa kuin Hhourin aikaan
• paikka on auki aamu seitsemään
• ’Hyvä jätkä’-tutkinto
• riittävän ahkera kävijä voi suorittaa kyseisen tutkinon
• kysymyksiä baarista, ravintolakulttuurista, ihmisistä  ja musiikista
• bonukset
• tuttu portsari päästää jonon ohi
• saa toivoa musiikkia, ilman tutkintoa ei kaiken maailman tumpeloita päästetä

toivomaan
• ale-iltoja ja -hintoja
• nopeampi palvelu
• portsari ei heitä niin herkästi ulos
• ilmaisia paukkuja
• myyjät/myyjättäret ovat komeita/kauniita sekä hyvätapaisia
• baarimikot osaavat tehdä hyviä drinkkejä sekä heittelevät pulloja rikkomatta

niitä ja osumatta asiakasta päähän
• tietenkin runsaasti hyvännäköisiä naisia/miehiä (lukijan suuntautumisesta

riippuen)

Siinäpä alkuun, pohjapiirustus saattaa ilmestyä joskus hamassa tulevaisuudessa.



Kullipillupersereikä - The Game !
Anonymous Coward

Yleisön vastustuksesta piittaamatta, poliisilta salassa, suoraan Supon
pimeimmistä arkistoista Terminaali paljastaa Oulun baareja järkyttäneen ja
kauhistuttaneen pelin ja sen salat. Teitä on varoitettu. Alla olevan pelin
opetteleminen ja pelaaminen julkisilla paikoilla voi olla epäterveellistä,
epämukavaa ja johtaa kiusallisiin tilanteisiin.

Säännöt:
Peliä pelataan 2+ pelaajan ryhmissä. Pelaajien tulee muodostaa rinki, tai
vastaava helposti hahmotettava kokonaisuus, jossa vuoro voidaan helposti
siirtää seuraavalle pelaajalle. Seuraava pelaaja on pelaaja, joka istuu nykyisen
pelaajan sillä puolella, joka on kellon kulkusuunnassa myötäpäivään. Pelaajat
valitsevat keskuudestaan pelaajan joka aloittaa pelin. Pelin aloittaja on numero
yksi (1), jonka jälkeen vuoron hypätessä seuraavalle pelaajalle kasvaa numero
aina yhdellä. Loputtomasti. Näin pelin aloittaja on vain kerran numero yksi.
Hänen vuoronsa tullessa seuraavan kerran on hänen numeronsa pelaajien
lukumäärä + 1.
Pelaajan tullessa vuoroon tulee hänen sanoa jokin tai jotkin alla olevan
taulukon määräämät asiat:

Numerolla kaksi (2) saa pelaaja sanoa mitä tahansa !
Numerolla viisi (5) jaollisilla luvuilla pelaaja sanoo �kulli�.
Numerolla seitsemän (7) jaollisilla luvuilla pelaaja sanoo �pillu�.
Numerolla yhdeksän (9) jaollisilla luvuilla pelaaja sanoo �persereikä�.
Kaikilla muilla luvuilla pelaaja sanoo �homo�.
Jos pelaaja sanoo oikean sanan siirtyy vuoro seuraavalle pelaajalle.

Tyypillinen pelin kulku on seuraava: homo, itte oot, homo, homo, kulli,
homo, pillu, homo, persereikä, homo, homo, homo, homo, pillu, kulli,
homo, homo, persereikä, homo, kulli, pillu, homo, homo, ... , jne.

Kombot ovat mahdollisia ja esim. 35 on kullipillu, 45 on kullipersereikä ja
63 pillupersereikä.

Pelaajan tehdessä virheen loppuu peli ja pelaaja joutuu kärsimään pelihetkellä
tarkemmin määrättävät seuraukset. Vaihtoehtoisesti peli voidaan aloittaa tässä
vaiheessa uudelleen ottaen mokannut pelaaja mukaan peliin tai kuten
tavallista jatkaa peliä ilman mokannutta pelaajaa.



Teekkarin lihakalenteri kertoo parhaat saantiajat

Lihamestari

    Oulun yliopiston Teknisen tiedekunnan Tieteen osastolla on
valmistettu jälleen lihan saantitaulukko. Kyseinen taulukko on
vuodelle 2000 eli niin kutsuttu millenium-kalenteri. Taulukon on
laatinut lihatutkija, dosentti Aimo Patja. Hän on ottanut huomioon
mm. viimeiset tutkimustulokset lihan liikkeiden kuukausi- ja
vuosirytmeistä.
    “Lihan liikkeisiin ja saantiin vaikuttavat varsinkin valaistusolot
ja lämpötilat. Lämpötilan vaikutus on merkittävin”, toteaa Patja.
Kun ilman lämpötila nousee keväällä ja alkukesästä, lihan tarve
kasvaa huomattavasti ja usein lihaa saadaan suuria saaliita.
Keskikesällä viileinä ja sateisina aikoina saaliit pienenevät, koska
liha etsiytyy sisätiloihin suojaan ja pysyttelee paikoillaan. Jos kesä
on hyvä ja lämmin, liha voi kuitenkin liikkua paljon koko kesän
ajan ja käydä runsaasti pyydykseen.
    Syksyllä lihan liikkuminen ja saanti jälleen kasvavat
huomattavasti, kun ilman lämpötila laskee ja opiskelut alkavat,
tuulet sekä bileet sekoittavat mieltä.  Huonoimmat liha-ajat ovat
loppusyksyllä ja alkutalvesta, jolloin kylmyys ja pimeys pitävät
lihan tarpeen vähäisenä. Kevättalvella lihan liikkeet taas lisääntyvät
valon määrän kasvaessa. Liha liikkuu yhä paremmin kevään
edetessä saantimaksimin lähetessä Wapun seutua.
    Entä mihin aikaan vuorokaudesta kannattaa lihaa lähteä
narraamaan? Illalla tai aamuyöstä, neuvoo Patja. “Tehdyissä
kokeissa on usein lihan  tarpeen tyydytyksessä havaittu selvät
aamuyö- ja iltamaksimit.” Monesti lihan liikkuvuuden on todettu
noudattavan myös viikon vaiheiden jaksoa. “Liha on paljon
hanakampi käymään pyydykseen tiettyyn aikaan viikosta”, Patja
sanoo. Taulukossakin viikon vaiheet on otettu huomioon.

 (Kalenteri vastakkaisella sivulla)





Olet ollut liian pitkään
poissa yliopistolta kun:

Fantasos
1. Saavut luentosaliin tasalta
2. Kuuntelet koko kaksituntisen haltioituneen
ymmärtävästi ja teet fiksuja lisäkysymyksiä, muttet
ymmärrä enää kotona mitään muistiinpanoistasi.
3. Et enää muista, kuinka hyvä luennollanukkumis-
asento saavutetaan.
4. Tuot kirjan luennolle, toisaalta ihmettelet muilla
olevia outoja monistenippuja.
5. Ihmettelet kotitehtävien vähyyttä.
6. Et löydä L6:sta
7. Et löydä edes L2:sta
8. Et löydä ulos L1:sestä
9. Et itse asiassa löydä mitään muita paikkoja kuin
kiltahuoneen ja ruokalat.
10. Istut tentissä 4 tuntia ja poistut palauttamatta
paperia. (kyseessä ei ole tuttu assari,  jota haluat
jäynätä)
11. Joku biologi puhuu madoista, joten lähdet
kiltahuoneelle pelaamaan.
12. Joku etsii vuoden 1990 alkupuolella hukattua
piirilevyä kiltahuoneelta. Näytät hänelle, missä se on.
13. Monistat 120 sivua suomen kielen fonetiikan prujua,
joskaan et tiedä, miksi.
14. Vietät viikon alasti kotonasi, etkä edes ajattele ulos
menoa: Vaatteet ovat niin kovin epämukavat.
15. Olet ollut kaikissa tämän lukukauden bileissä.
Mukaanlukien kaikki LuTK:n ja HuTK:n bileet, sekä
kolmen muun teekkarikillan fuksikursiot.
16. Olet elänyt niin pitkään �vaihtelevilla
rahanlähteillä� että heräät vakiona ryyppyreissun
jälkeen paljon rahaa taskussa ja persettä kivistäen.
17. Luulet KELA:n tarkoittavan laitetta, jolle kerätään
narua.



Vihainen vaimo odotti kotiovella miestään, joka saapuessaan haisi
viinalle ja hänen poskella oli huulipunaa. “Jaahas! Sinulla on varmasti
jokin todella hyvä syy tulla kotiin aamukuudelta tuossa kunnossa?” vaimo
ärähti. “Niin on”, mies vastasi, “aamiainen.”

Mikä on vaalea ja kiipeää naisen säärtä pitkin?
Koti-ikävää poteva abortti.

Mitä eroa on korvalämpömittarilla ja peräsuolilämpömittarilla?
Maku.

Tyttöä kuulusteltiin raiskausjutussa:
- Huusitteko apua, kun tämä mies raiskasi teidät?
- Kyllä. Monta kertaa.
- Vai niin. Tuliko kukaan?
- Ensin minä ja sitten tuo syytetty.

Mies: “Mitä haluaisit vuosipäiväksemme?”
Vaimo: “Avioeron!”
Mies: “Minä ajattelin kyllä jotakin halvempaa.”

Mitkä ovat AIDSin ensioireet?
Jyskyttävä kipu perseessä ja kuuma huohotus niskassa.

Vaimo: “Mitä tekisit, jos löytäisit minut sängystä vieraan miehen
kanssa?”
Mies: “Ampuisin sen opaskoiran.”

Mikä on italialainen sotilaskoulutus?
Kiväärin pudottaminen ja käsien nostaminen pystyyn.

Mistä tietää että virolainen murtovaras on ollut kotonasi?
Biojätteet on syöty ja koira on raskaana.

Miksi naiset teeskentelevät orgasmeja?
He luulevat että miehet välittävät.

Miten pitää toimia, jos epileptikko saa kohtauksen kylvyssä?
Heitä likapyykki ja pesuainetta ammeeseen.

Miksi miehet peseytyvät mieluimmin suihkussa?
Kylpyveteen kuseminen on sairasta.

Miksi amerikkalaiset viheltelevät kun he ovat paskalla?
Että he osaisivat pyyhkiä oikean pään.

- Kuinka saan koiran juomaan?
- Laita se tehosekoittimeen ja poista karvat.

Och grande finale:
Mikä ei värise, eikä työnny perseeseen?
a) Venäläinen perseenväristin.
b) Kuollut epileptikko.

Vitsien sensuroidut kappaleet löytyvät
kiltahuoneen pronokansiosta.

Paskoja Vitsejä:
Derian









Paskojen vitsien add-on:
Vanha ruotsalainen sai haasteen oikeuteen lehmään sekaantumisen
takia.
- Mitenkäs nyt sitä tuossa iässä? Ja vielä lehmään?
- Kun lampaat tahtovat olla jo liian vikkeliä.

Pikkutyttö ryntää kylpyhuoneeseen ja yllättää äitinsä tulemassa
suihkusta alasti.
-Äiti äiti! mitkä nuo ovat?
- Ne ovat rinnat, kaikilla naisilla on sellaiset.
- Saanko minäkin tuollaiset?
- Kyllä, kymmenen vuoden päästä.
Tyttö viisastuneena poistuu, ja ryntää makuuhuoneeseen, missä
isä on juuri riisuutumassa.
- Isä isä, mikä tuo on?
- Se on minun penikseni.
- Koska minä saan tuollaisen?
- Heti kun äiti on lähtenyt töihin!

Pikkutyttö nyyhkyttää yksin metsässä. Hänen luokseen tulee mies:
- Mikä hätänä tyttöseni?
- Joku metsän miesten jengi raiskasi minua tunnin ajan! tyttö
parkuu.
Mies riisuu housunsa ja vastaa:
- Tämä ei todellakaan ole sinun päiväsi.

Mies oli juuri rakastellut neitsyen tyttöystävänsä kanssa, ja
tyttö oli
kovin rauhaton. “Kultaseni, älä huolehdi tuosta verestä, se
paranee
kyllä pian”, mies lohdutti, “sitä paitsi suunnilleen viiden
vuoden päästä
alat vuotamaan verta samasta paikasta kuukauden välein!”

Mitä Jeesus sanoo orgasmin aikana?
Voi isä! Voi isä!

Mies soittaa töihin:
- Minä olen tänään sairas, en voi tulla töihin.
- Kuinka sairas olet?
- Raiskasin juuri nelivuotiaan poikani!

Mikä on hauskinta viisivuotiaan raiskaamisessa?
Se kun se ei pysty kävelemään kunnolla sen jälkeen.

Miksi nelivuotiaat tytöt ovat niin mukavia raiskata?
Ne voi kääntää selälleen ja kuvitella niiden olevan
kolmivuotiaita poikia.


