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Puheenjohtajan palsta
PJ

Vuosi on taas kohta vierähtänyt. Kuin
Taikaiskusta. Sanotaan että sitätikulla sil-
mään joka vanhoja muistelee, mutta
aiompa silti uskaltautua. Harmittamaan jäi
muutaman hienon ja kunnianhimoisen pro-
jektin toteutumatta jääminen. Olisi ollut to-
della mukavaa saada julkaistua killan
poikakalenteri<tm> 2000. Kalenteriin tosin
räpsimme enemmän tai vähemmän
eroottissävyisiä kuvia n. puolen vuoden
edestä. Saattaapa siis olla että OTiT jul-
kaisee poikakalenterin vuodelle 2001. Ei
sovi myöskään unohtaa Brysselin pitkän
suunnitelmia, jotka hyvällä tuurilla
realisoituvat jonain myöhempänä ajankoh-
tana. Siitä onkin jo aikaa kun OTiT on käy-
nyt ulkomailla excursiolla.

Vaikka edellämainitut asiat jäivät te-
kemättä järjestimme vuonna 1999 mitta-
van määrän tapahtumia. Tavanomaisten
Wormscuppien, Tikkakisojen,
sählyturnauksien, kotimaanpitkän, sitsien
yms. lisäksi järjestimme taas kerran
PikkuWapun, jossa YUP suorastaan villitsi
yleisönsä. Syksyllä kokoonnuimme
Teekkaritalolle “hyvempi parempi”-iltamiin
mm. akankannon merkeissä. Toisaalla jär-
jestimme yhdessä SIK:n kanssa loistavasti
onnistuneen Millennium-gaalan. Muutenkin
tänä vuonna välimme SIK:n kanssa meni-
vät koko ajan parempaan suuntaan ja asi-
oiden hoito yhdessä sujui paremmin ja
paremmin. Järjestimme yhteisiä  tapahtu-
mia ja suunnittelimme asioita yhdessä
sekä ajoimme niitä yhdessä. Toivotaan  että
yhteistyö kiltojen välillä jatkuu yhtä

hedelmällisenä kuin se tänä vuonna oli.
Unohtaa ei myöskään sovi yritys-

ten tuella järjestäämme mittavaa mää-
rää erilaisia tapahtumia ja saunailtoja,
joissa pääsimme tutustumaan yrityksiin
ja he meihin. Hyvässä ja pahassa ;) Kaik-
ki hyvä kuitenkin loppuu aikanaan ja jäl-
jellä on tänä vuonna Logopedien kans-
sa yhteinen pikkujoulu 8.12. teekkari-
talolla. Nähdään siis siellä. Ja onhan  kil-
lan pikkujoulu muutenkin ollut tehokas
paikka hommata itselleen logopediheila
kevääksi. Yrittänyttä ei panna ;)

Kokonaisuudessaan vuosi 1999 oli
antoisa, opettavainen, välillä jopa kau-
hea ja  paniikinomainen kaiken kiireen
ja stressin keskellä. Ehdottomasti-
kokemisen arvoinen joka tapauksessa.
Kiitoksia siis kaikille, jotka olitte omalta
osaltanne tekemässä killan 11. toiminta-
vuotta kanssani. Tiedätte keitä olette.
Kiitos. Nyt kuitenkin katseet kohti tule-
vaisuutta ja uusia haasteita. Niin killan
kuin oman elämänkin osalta.

Parhain terveisin,

Mikko Varpiola
PJ, OTiT
(jo pikkaisen TJ tunnelmissa;)

Pakollista höpinää
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Oulun Tietoteekkareiden
urheilutoimittaja Sami Orajärvi
kävi tutustumassa Formula 1 -
maailmaan!

McLarenin vastaisku, joka
kuitenkin jäi toteuttamatta
McLaren tallin nähtiin kehittelevän
uutta auton kehitysversiota
Suzukan osakilpailuun sille varal-
le, että Ferrari-tallin vetoomus
menisi läpi FIA:n muutaman vii-
kon takaisen perjantain
kokouksessaan.Työnimeä “TELA”
kantavan version johtoajatuksena

Formula 1-katsaus

oli luoda autoon maximaalinen
“ohittamattomuus”.  Tarkoituksena
oli, että kun Ferrarin vetoomus me-
nee läpi, on lähdettävä siitä että
tärkeissä kilpailuissa pieni
pikkuvilppi on sallittava, eikä voida
taker tua kaiken maailman-
millimetr intarkkoihin pikku-
sääntöihin, joiden noudattaminen
on pelkkää hölynpölyä. Uusimman
kehitysversion kanssa oli
McLarenilla ilmaantunut muuan
varikkokäynteihin liittyvä pikku on-
gelma, jonka ratkaisijaksi oli-

Sami OrajärviUutisia maailmalta
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salaisten tietolähteiden perusteel-
la paljastumassa tallille vastikään-
hankitun helikopterin käyttäminen
ilmatankkaukseen, jota tiettävästi
eivielä ollut millään sääntöpykälällä
keksitty kieltää. Tallin urheilulliseen
taktiikkaan kuuluikin käyttää uutta
autoaan ainoastaan David
Couldhartilla, jonka pyyteettömäksi
tehtäväksi jäisi Ferrareiden “taka-
alalla” pidätteleminen.  Tämän kun-
niakkaan mänööverin aikana pää-
sisi Mika tavallisella vanhanmalli-
sella autollaan köröttelammään

tarunhohtoiseen osakilpailu-
voittoon toissa kisan “Irvine-tyy-
liin” ja sitä kautta ikimuistoiseen
maailmanmestaruuteen!!!

Tässä jälleen yksi todiste siitä, että Ferrarin siivekkeet
olivat täysinsallittujen mittojen sisäpuolella.
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Harmittaako aina, kun lukiessasi
bändihaastatteluja huomaat jokai-
sen toimittajan tehneen samat
kysymykset yhtyeelle ja jutusta
harvoin löytää mitään yllättävää.
Mutta nyt sinulla on varmasti
kyseessä ainutlaatuinen tilaisuus
lukea haastattelu, jota ei muualta
saa. PikkuWapussa hienon
keikan(myös bändi itse tykkäsi
kovasti) jälkeen esitettiin muutamia
lyhyitä kysymyksiä ja muutamat

bändin jäsenet vastasivatkin. Kysy-
mykset esitettiin kahteen kertaan,
koska Martikainen ei ehtinyt ensim-
mäiselle kierrokselle.

Miksi?

Mannonen: Eli... siksi... että musiikki
on hauskaa ja puhuttelevaa... Täytyy
olla viihdyttävää kitaravetoista
musiikkia.

YUP:n
referenssihaastattelu

SipiKulttuurin helmiä
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Martikainen: Sillä elämä on lyhyt  ja
ytimekäs siksi on syytä toimia

Onko kuu juustoa vai
guttabergaa?

Tiainen: Ei hajuakaan, en ole kos-
kaan käynyt.

Mannonen: Kuu on... ...juustoa.
(Jatkokysymys Mitä juustoa?) Turun-
maata.

Martikainen: ...(Ei suostunut
kertomaan)

Mikä on?

Mannonen & Tiainen: Ystävyys, läheisyys
ja... mitähän tähän kolmanneksi keksisi...
miten sen nyt ilmaisisi ytimekkäästi...
särmikkäät jutut.

Martikainen: Elämä itsessään, mutta
lyhyen tovin.

Loppulainaus: “Varokaa vaan mitä toivotte
toiveenne voi toteutua”
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Blandis-testi
Herra Bar Normi

Kohtuuden maailma testasi muutamia blandiksia votkan kanssa
ennen bileisiin lähtöä ja antoi samalla niille arvioita
toimivuudesta.Tasapuolisuuden vuoksi kaikki blandikset testattiin votkan
(40%) kanssa. Aperetiiviksi otettiin pari siideriä, jottei testiä suoritettu
liian nälkäisenä. Paikalla oli testiryhmä(1 hlö) ja referenssiryhmä(1 hlö).
Seuraavassa täydennetty(puuttuvat kirjaimet lisätty) pöytäkirja illasta.

Klo 18.07 - 2cl votkaa ja 6 cl spriteä
Hiukan pistävä votkainen maku, mutta jostain syystä sprite tun-

tuu aina maistuvan votkalle(mikähän siinä on). Melko mukava kuiten-
kin juoda ja tuottaa mielleyhtymän paremmista juomista. Tälle
blandikselle annetaan arvosana 8-. Referenssiryhmä juo vielä siideriä.
Musiikkina kuunnellaan YUP:ta ja muu toiminta on jirveetä säätämistä.

Klo 18.30
Pasi Kuikka

Klo 18.35 - 2 cl votkaa ja 6 cl PepsiMax
Juoman maku liian Pepsinen, eihän tässä ole edes sokeria... Tämä

on helppo nauttia ja votka iskee vasta pohjalta. Huomattavasti parempi
kuin edellinen blandis ja arvosana on 8½. Referenssiryhmä juo edel-
leen siideriä. Musiikki vaihdetaan lista-ohjelmaan ja pikku nälkään ote-
taan sipsejä.

Klo 18.49-18.53
Savuke

Klo 18.53 - 2 cl votkaa ja 6 cl Omenamehua
Varsin persoonallinen maku. Tästä ei oikein pääse selvyyteen onko

�Otan, siis Olen�-artikkelisarja jatkuu
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tämä hyvää vai ei. Arviolta omppumehu sopii paremmin pontikan kans-
sa, joten arvosana blandikselle on 7+. Referenssihenkilö puhuu tässä
vaiheessa täyttä p(ot)askaa.

19.05
pasi....

19.09 - 2cl votkaa ja 6 cl Juissi Sekomehua
Aivan liian laihaa. Tämä kätkee votkan maun täysin. Sama kun

joisi mehua. Jonna Tervomaan video ei vaikuta kovin hyvältä.

19.13 - 4cl votkaa ja 6 cl KarpaloVichy
Referenssihehkilö meinaa jäädä kyydistä ja alkaa hermostumaan.

Karpalon makuista, hiukan ällöä. Ref. henkilöä alkaa puheet häiritseen.
Itse asiassa tämä ei ole hyvä maku yhdistelmä, vaan on sairaan pa-
haa. Eihän tälle voi antaa arvosanaksi kuin 5+.

19.35 Savuke.
Ref.ryhmä siirtyy Votka-omenamehuun. Sipsi-legendaa. Votka-

Karpalovichyä ei voi kukaan täysjärkinen juoda.

19.46
Loppuihan se.... wc kutsuu jälleen.

19.52 - 2cl Votkaa ja grenadiiniä sekä liraus spriteä
Referenssiryhmä juo myös tätä (niin sanottu void kiri_vaihde(drink

some)). Juoma on makea karamellimäinen. Tämä auttaa myös
rf.henkilöä tunnelman luonnissa. Votka on juomassa ok, mutta
gredaniiniä on liikaa. Arvosana 7+. Tässä vaiheessa esiintyy pieniä
puhevierheitä, mikä ei johdu siitä että Andy McCoy on televisiossa.
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20.12 - 2 cl votkaa ja 4 cl spriteä
rf.ryhmä haluaa ottaa tästä uusinnan, koska ei ole yhtä mieltä

testiryhmän ensimmäisen kierroksen kanssa, eikä ole tesit ryhmä, vaan
toteaa, että tätä on suotta parjattu. Arvosana on ihan selkeästi 8½.

20.38 - 2 cl votkaa ja omppumehua
Omppua... maistuu omenalle. Ainiin, eihän tämä mikään arvaus-

testi ollut. Oikein mukavaa juotavaa 9½. break;

20.57
Jutut lipsuu pahasti....

21.01
Hommahan edistyy... ainiin niitä arvoita otetaanpas kohta lisää,

kunhan vaihtuu blandis...

21.?? - 4 cl votkaa + pari jäätä
Tämähän on pirteän makuista ja votkan terävä maku jää

kihelmöimään kielen päälle. Jäät kyllä kolisee hampaisiin aika ilkeästi,
mutta mitäs sillä on väliä. tana.... Tämä on kyllä muuten ihan hyvä
blandis, jolle arvosana 9.

21.?5 - 4 cl votkaa ja ilmaa
Kylmää votkaa ilman kanssa kyllä tämä tuntuu ehdottomasti ku-

ningasidealta arvosana 9½. Lasiin jäi aavistus votkaa.. onnistuisikohan
sitä lantraamaan syljellä. Hrrr... vaatii harjoittelua, ei niin hyvää kuin
ilma. Nyt on jo pakko päästä bilettämään, joten suoritetaan vaihesiirtymä
baariin.

Baarissa, mitä sillä ajalla on merkitystä - reilu loraus
votkaa siideriin
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Votka jäi aika pintaan, mutta jos vähän sekoittais. Maistuu hyvälle
ja on erinomainen biletysjuoma joskin aavistuksen loiskuva. Ainoa käy-
tännön vika on, että molemmat ryhmät joutuvat juomaan samasta la-
sista. Arvosana 9.

Baarihenkilö!! - 2cl votkaa ja 2 cl kossua
Tässäpä varsin hyvä blandis. Kummankaan viinan maku ei tunnu

häiritsevästi, vaan molemmat tasapainottavat toisiaan ja miksi ihmees-
sä näistä pitää pitää kirjaa... jumavita.... eiku bilettään vaan...

Kokonaisuutena testi oli onnistunut, vaikka appelsiinimehu ja
russiani puuttuivat. Seuraavaksi täytyy testata selkeästi onko votkassa
eroa itsensä kanssa.
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Sami Orajärvi

Hevonpaskabingo
aka. Bullshit-bingo, Al-Gore-bingo

Nukahteletko kokouksissa ja
seminaareissa? Miten pysyt he-
reillä asiantuntija-alustusten aika-
na? Tässä keino, joka muuttaa
kaiken!

Tee ruudukko, jossa on 5 x 5
ruutua. Täytä kyseiset ruudut alla-
olevilla sanoilla aloittaen vasem-
malta ylhäältä, jatkaen oikealle.
Peliä voidaan pelata myös
hajasijoituksella.

Säännöt:
Ruksaa ruutu, kun kuulet ky-

seisen ilmaisun kokouksessa,
seminaarissa tai muussa vastaa-
vassa. Kun saat viiden merkinnän
suoran viivan pysty-, vaa-
kasuoraan tai vinoittain, nouse
ylös ja karju HEVONPASKAA!!

Esimerkkisanastoa:

Synergia
Strategia
Visio
Case
Tilanneherkkyys
Ydinosaaminen
Dynaaminen
Missio
Profiloituminen
Brändi
Arvot
Segmentti
Business-to-business (B-to-B)
Itseohjautuvuus
Signaali
Tulosvastuu
Resurssointi
Fokusoida
Laatujohtaminen
Pitkässä juoksussa
(Mega)trendi
Asiakalähtöisyys (-keskeisyys)
Toimintaympäristö
Konsepti

Luentojen iloksi
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Kommentteja
yhdysvaltalaisen version
käyttäjiltä:

 “I had only been in the
meeting for five minutes when I
won.”

 -Juha H. - Lappeenranta

 -Tapio K - Kiiminki

 “The atmosphere was tense in
the last process meeting as 14 of
us waited for the 5th  box.”

-Marko T. - Hml

 “The speaker was stunned
as eight of us screamed ‘Bullshit’
for the third time in 2 hours.”

- Mervi J. - Hyvinge

 “My attention span at
meetings has improved
dramatically.”

-David R. - Espoo

 “What a gas. Meetings will
never be the same for me after my
first win.”
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 Ravintola löytyy Kauppatorin välittömästä läheisyydestä torin ran-
nasta. Sisustukseltaan paikka vastaa odotuksia; idylinen hirsimökki
sisustettuna kelopöydillä ja täytetyillä metsän eläimillä. Hilpeyttä herät-
ti tarjoilijan varoitukset pöydästä, jossa on kuulemma kaatuillut juomia
pitkin lattiaa ja/tai ruokailijoita.

Nimensä mukaan paikassa saa suomalaisesta riistasta hyvin val-
mistettua ruokaa. A’la carte listasta voi valita mieleisensä ruuan
pupujussista karhuun. Tarjoilu pelasi, jopa yllättävän nopeasti.

Paikkaa suositellaan erilaisuutta hakeville tai muuten riistan mausta
pitäville. Bonuksena paikasta löytyy yllätys alakuppilan asiakkaille.

Ravintola Oulun erätupa kaksi korppia
 ts. saako metsän elukoista hyvää ruokaa?

SNYS

Ruokailijoiden kommentteja:
- ruoka oli hyvvää
- kallis paikka, jopa senkin jälkeen kun tarjoilija otti ylimääräisen
nollan laskun loppusummasta pois !
- entercot ehkä kaupungin �parasta�

SNYS testaa ravintoloiden aateliston
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Kisuvie-kurssiin valmistautuessa kannattaa kerrata
aakkoset, vaikka alla olevaan malliin...

Anna aina aamusella aivastellen Aapelille ahteriaan aukaisee

Börje bylsii Bertiliä b-rappuun beringinsalmessa banaanilla

Clinton cunnilinguksella Claptonia clipsauttaa.

Dösässänsä dildollansa Daavid Doorista donkkailee

Eemeli esinahkaansa erektiossa Elinalle esittelee, Ellu
ekstaasissaan etureikää ehdottaa

Fanny Fifiänsä fingerillä fiilailee

Gabriel, goomipeikko, g-pisteeseen gonahtaa.

Heikki heinäladossa herkistellen hevostansa hännästä
himokkaana huiskuttelee

Iiro Iinestänsä ihanasti innostuen ihosta imaisee

Julma-Jaakko  jurrillansa Jaanaa jörnii järven jäällä jatkuvasti

Kuka kusee kiimaisena kullillansa kutitellen Kotka-Katjan kielel-
le? Klitorista kutitellen kiimaisella köllillänsä Kalle Katjaansa kurittaa

Lajus-Lauri lastinsa laukaiseepi Leenan leveään luostariin, Lee-
na Laurille laveasti lirputinta läpsäyttää.

Mauri muistaa makkaraansa Miian mekkoon möykyyttää, mutta
Maurin melanmitta mahtaa Miiaa miellyttää

Neekeri Niinaa nussiessa nöpönänniä nipistellee, naipa nennää,
naipa naamaa, nussiessaan nokinaamaa

Anal Intruder, Kolme Rumaa Teroa, PR-vastaava

Känniaakkoset
�K18� -artikkelisarja
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Ovela Olli onnessaan Onervan otsaan onanoi

Pikku-Palle pilillänsä Piiaa pyrstöön puikottaa

Q (sensuroitu)

Rietas Risto reippaillessaan ripeästi runkkaileepi Riitan revaan
riittoisaan.

Seppo siveä siittimellään siveleepi saatuaansa sileästä sillipurkista
sivauksen

Turha-Teemu tumputtelee, tuskin taaskaan tulee. Taitaa tyytyä teini-
Tiinaan

Uljas ukko  uhkealle Ulla-unelmalleen uhkaili,  ukko  uljaana Ullasta
unelmoi

Viekas Veijo Viivin vikistessä vitkuttelee vittua, viekoitellen värise-
vällä vempeleellään

XXX (not for kids)

Yrjö ylväänä yrjötessään yksinhuoltajaa yrittää

Zorro zontaansa zuhauttelee zuluheimon zonta-aukkoon

Åke Åbosta åikeasti Ålandiin åikaisee

Ä lä ämmä älähdä, ärisee äijä änkiessään ää-rappuun

Öljyinen ööpisenmyyjä örisee öisin
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Luovuttaessani oman kontribuutioni Terminaali-lehdelle päässäni
pyörii se sama ajatus kuten niin lukuisia kertoja aiemminkin tyhmyyksiä
tehdessäni, herätessäni: mihin helvettiin minä taas olen
sotkeentumassa. Tiedän, että joudun elämään tämän tekemäni virheen
kanssa ja että tulen katumaan tätä tekoani pitkän aikaa, kenties jopa
viisi minuuttia uuden Terminaali-julkaisun kylmettyä kädessäni. Silti
menen tämänkin virheen tekemään, vaikka mikrolabran tietokonekin
kaatui toimieni aikana yrittäen estää dramaattinen virheeni.

Toivoisinkin mahdollisimman suuren häpeän varmistamiseksi ja
Terminaalin levikin kasvattamiseksi painettavan niin suuri painos ky-
seistä julkaisua, että siitä riittäisi jaettavaksi Prosessin tytöillekin,
silmäkulmassani kiero pilkahdus, joka paljastui silmälääkärissä
piilokarsastukseksi. Lopuksi voinkin vain kysyä kenties ja mitä ilmei-
simmin korvattomilta seiniltä kaikuvan ja nopeasti vaimenevan kysy-
myksen, kuinka moni itse asiassa onkaan noussut maailman mainee-
seen kirjoitettuaan Terminaaliin? Tähänkö sitten tyssää minunkin
lupaamattomana alkanut kirjallinen urani?

VIIMEINEN TANSSI
Koittaa illan viimeinen tanssi.
Katson sinua salin läpi.
Läpi salin nähden sinut.
Tunkkainen savu nousee savukkeestasi.
Se peittää hetkeksi kasvosi.
Hetkessä vilahtaa elämätön elämäni.
Kuin filminauha ohi silmieni,
kauniine ihmisineen.
Minun elämäni on vain B-luokan roskaa
-ilman sinua-

Nimim. Tykkääköhän ne Prosessin tytöt runoista?

Yleisönosaston kirjoituksia
Wimmalla fuksipisteitä
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Kun Jumala Kutsuu(K)
HePa & SA-LarssonHurskasta

Artturi E. Ponutenttu ei koskaan ollut kovin
uskonnollinen mies. Mutta tämä on tositarina siitä,
kuinka hän   eräänä vähemmän kauniina päivänä Oulun
kaupungissa kohtasi elämänsä valon...tai, no, ainakin
jotain...

Artturi E. Ponttutenttu käveli rauhal-
lisin askelin pitkin isonkadun vasenta-
laitaa tönäisten aina välillä puolihuolimat-
tomasti jonkun tielleen sattuneen-
mummon kumoon. Päivä ei ollut alkanut
kovin hyvin, kaapin päälle unohtuneen
strohhipullon sisältö oli kummasti haih-
tunut viime yön aikana hänen siitä sen
kummemmin muistamatta ja
jääkaappikin oli ammottanut
lohduttomasti tyhjänä krapulaisten silmi-
en edessä. Ei siinä sitten ollut muu aut-
tanut kuin suunnata vapisevat askeleet
kohti Alkon kutsuvan punaista lasiovea.
Ihminenhän kuolee nopeammin juoman
puutteeseen, kuin ehtii sanoa
Liebfraumilch... Pitkin aamua oli Artturi
havainnut  takaraivonsa paikalta kuulu-
van pientä ininää, jollaista hän ei koskaan
ollut muistanut  kuulleensa vaikka olikin
jo pitempiaikainen tuttu OH-johdannais-
ten kanssa.

Ei siinä sitten ollut muu
auttanut kuin suunnata
vapisevat askeleet kohti
Alkon kutsuvan punaista
lasiovea.

Selitystä ei Arttu ilmiölle keksinyt,
ininä vain jatkui ja jatkui ja tuntuivälillä

vain kasvavan voimakkuudessaan. Välillä
hän luuli tunnistavansakin jotain tuttujakin
äänteitä, aivan kuin puhetta. Antamatta
asian sen kummemmin häiritä jatkoi hän
ainakin omasta mielestään vakain ja päät-
täväisin askelin kohti E-marketin A-
markettia.  Hän ei aikonut antaa minkään
ison eikä pienenkään seikan häiritä
päiväohjelmaansa, säännöllisyys ennen
kaikkea.

Onneksi A-kaupan ovi jo
häämötti

Ininä alkoi käydä suorastaan
ärsyttäväksi. Pahimpien paineiden purka-
miseen sopi parin mersun tuulilasi, mutta
kitinä vain yltyi. Onneksi A-kaupan ovi jo
häämötti. Viimeinen spurtti, ovesta sisään,
pullo Pöykkyä hyllystä ja Strohhi kyyti-
pojaksi, eikun kassalle, kortti laulamaan ja
ulos. Korkki vittuun, pohja kattoon, neste
kurkkuun ja AAAAHHHH... johan alkoi jo
pää selvenemään. Kaikki epävärmuus,
mitä  aamuna yleensä koettiin, painui ta-
kaisin sinne mistä oli tullutkin, odottamaan
nurkan taakse seuraavaa selvää hetkeä.
Voiman suorastaan tunsi vir taavan
lihaksiin, eikä päätäkään enää puristanut.
Kaikki alkoi taas vaikuttaa sangen
siedettävältä.
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Se ininä ja kitinä ei vain hellittänyt.
Itse asiassa se vain yltyi. Artturi päätti ot-
taa  asiasta selvää, joten ei muuta kuin
askeleet kohti lähintä rautakauppaa.  Ku-
kapa nyt lääkäreihin luottaisi... tarvittiin vain
oikeanlaiset vehkeet toimenpiteeseen.  Ja
niitähän K-Raudasta löytyi.  Kunnon rauta-
saha, kromattu taltta, puunuija, sekä muu-
tama roskasäkki, olihan Artturi pohjimmil-
taan siisti mies. Ja koska Jormalla oli ollut
kuitenkin taas parin kuun retki
kosmokseen, niin tiesihän sen, miltä sen
kämppä näyttäisi. Varmuuden varalle työn
viimeistelyyn hommasi  Artturi vielä rullan
viiksilankaa ja muutamat yhdeksän tuuman
sinkkinaulat, kun ei ollut varma, ruostuuko
se rauta. Hykienia ennen kaikkea.

Artturin korvanpalasten
sataessa valtoimenaan
kirkkaanpinkkien
verisuihkujen keskellä

Matka kotoluolaan suijuikin ilman
suurempi kommelluksia. Artturi levitti
roskasäkit lattialle, työkalut roskasäkillä
peitetyn possun raadon päälle siistiin riviin,
ja eikun toimiin. Pään ajelu yksin on hiu-
kan ongelmallinen toimenpide joten Artturi
päätti kysäistä naapurin Jormalta ammatti-
apua, Jorma kun on aika poika vesurin
kanssa.  Jorma reimuiten tarttui tehtävään
ja sivalteli ammattimaisin vedoin Artturin
kultakutrit  millin siivuiksi Artturin korvan-
palasten sataessa valtoimenaan
kirkkaanpinkkien verisuihkujen keskellä.
Onneksi puudutus oli Artturilla kohdallaan
ja tinnityskin loppui siihen paikkaan.

Pää karvattomana (ja nahattomana)

Artturi palasi kämpilleen. Aukaisun seu-
raava vaihe helpottui huomaamattomasti
koska Jorman vesuri oli viiltänyt Artturin
takaraivoon valmiiksi taltalle sopivan
loven  jolloin Artturin kädet jäivät vapaak-
si lekaa varten.

Onneksi Jorma oli
hyvävatsainen mies eikä
turhia kysellyt

KOPS!!! Pienestä pistoksesta va-
semman silmän takaosassa Artturi päät-
teli taltan uponneen hiukan liian syvälle.
“Noh, tekevällehän sattuu”, tuumasi hän.
Muutaman lisäkopautuksen jälkeen
takaraivoon olikin jo syntynyt sopiva rako
rautasahaa varten jonka Artturi seuraa-
vaksi käteensä poimikin. Hiukan Artturia
ihmetytti takaraivosta nouseva
makeahko vihertävä savuvana vaikkei
hän anatomiasta sen kummemmin pe-
rillä olllutkaan. Tuli ihan kulman nuoriso-
kuppila mieleen.

Sahan käyttely ei oikein yksinään
Artulta onnistunut joten Jorman apuun
piti turvautua jälleen. Onneksi Jorma oli
hyvävatsainen mies eikä turhia kysellyt
kun ei Ar ttukaan ollut Jorman
tempauksista naapurin lammastarhassa
juorunnut. Artturin ohjeiden mukaan
rautasaha ohjaamana erotti pääkopan
takaraivon alaosasta juuri korvalehtien
jäännösten takaa.

Korvakäytävissä hieman suhisi,
kun ilmavirta viiletti vapaasti avoimessa
pääkopassa ja puhalsi tuoreesta
tuuletusaukosta ilmoille reippaan pilven
savua Jorman kasvoille. Köhittyään het-
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ken Jorman hymy levesi korviin asti hä-
nen hihkaistessa “Jumatsuka, ruohoa!”
ja tunkiessa nenäänsä Ar tun
takaraivoon. Sieltä se tuli tosin nopeasti
pois Jorman kiskaistessa päänsä taak-
sepäin tuskanparkaisun saattelemana,
kun Artturin pääkopasta kuului möreä
murahdus “Vie se syyläris vittuun mun
olohuoneesta!”

Tässä vaiheessa Artturin
housut alkoivat kastua, ja
hän lyyhistyi polvilleen

Artturi katseli kauhusta kankeana,
kun hänen pääkopastaan vihertävien
hasahöyryjen keskeltä materialisoitui il-
miselvä Rasta-Neekeri, joka lennähti
hänen telkkarinsa päälle vesipiippunsa
kanssa leijumaan.
“Kukukukukanääoot?”, kysyi Artturi
kauhuissaan samalla puolikasta
pöykkypulloa ihmetellen, eihän niitten
juoppohulluuskohtauksien pitäny vielä
alkaa. “Joo, joo, pitihän nää nykyajan
pakanat arvata, tää on vittu pahempaa
kuin 60-luku, silloin ihmiset sentään vie-
lä uskoi johonkin” ärjäisi Rasta vetäisten
isot henkoset vesipiipustaan. “Mä oon
vittu ALLAH, ja Muhametti on mun vitun
profeetta!”

Tässä vaiheessa Artturin housut
alkoivat kastua, ja hän lyyhistyi polvilleen
sekä alkoi pyyhkiä huulillaan lattiaa
Rasta-Allahin edessä aivonesteiden
loiskiessa aivokopan reunuksien yli
valuen isona lammikkona lattialle.

Rasta-Allah jatkoi monolagiaan;
“kato jätkä siis vittu, tuolla vittu mun rätti-

päämaissa pistettiin taas pari vitun pyhää
sotaa käyntiin , ja kato siis hei vittu, niit
vitun miinanpolkijoita alko taas olla tungok-
seen asti, just kou me saatiin sen vitun
Khomeinin takii tehdyt vitun laajennukset
valmiiks. Mut mua siis vittu kato hei alkanu
enää vittu kiinnostaa järkätä siel hommia,
kato tuli siis vittu...rupee niinku pikkasen
vituttaa kun saa just sellasen siistin neit-
seellisen kukkakedon valmiiksi alastomia
kirmailevia tyttöjä varten kun sinne vittu
pölähtää minälauta tuhatpainen lauma
runkkareita ilman jalkoja. Pistää kuule
vituttaan. Tuli sellanen burnout siis...” julisti
Rasta-Allah yhtäkkiä päälle menneiden
stereoiden  pauhatessa Jimi Hendrixin
woodstockin huumekeikkaa  täysillä. “...eli
siis vittu mä lähin sieltä vitun paratiisista
siis vittuun lomille ja  vetään kamaa tänne,
jätin duunin Muhametille, ja hauskaa on siis
vittu tähän asti ollu...” lateli Allah vetäen sa-
malla hiukan viivaa Artturin television pääl-
tä.

Rasta-Allah heilauttaen
kättään ja lennättäen
Jorman seinille

“Mut sit tuol sun vitun pääkopassas
alko oleen niin vi-itun tylsää, siis Muhametti
väitti, että sä oot muka menomies, mut ei-
hän tuol sun korvien välis oo ku vittu sinolin
jätteit ja pari säilöttyä  aivosoluu...eli aat-
telin vittu tos kolistella vähä, et päästäisit
vittu veke kattoon tän kaupungin
menomestoi” sanoi  Rasta-Allah
heilauttaen kättään ja lennättäen Jorman
seinille, joka oli päättänyt vesurin suosiol-
lisella avustuksella hommata itselleen
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jämät Rasta-Allahin sätkästä. “Mut siis vittu,
ihan virkistävää katella maailmaa ihan näin
omien silmien kautta, meinaan että vittu tuli
pää kipeeksi kun katteli ulos ton sun oikeen
ikkunan kautta, on meinaan jätkällä
sylinterii silmis. “

�Ei vittu kato sovi imagoon
oikein ruveta omillaan
ruveta teitä auki
roiskimaan, sellanen
herättää vittu huomiot.�

Artturi oli tässä vaiheessa nuohonnut
kieleellään eteisen ja  puoli olohuonetta,
kun hän päätteli ettei Rasta-Allah aikonut
tehdä hänestä käristystä jumalaisella
salmalla. Rohkaisten itseään Artturi kysäisi
vinkaisten “mimimitä teidän korkeutenne
haluaa?” “Enkö mä vittu just sanonu, nyt
lähtään bailaan” vastasi Rasta-Allah. Mä
en oo vittu saanut elävää vittua sitten 60-
luvun kun viimeks täällä kävin. Enkä
sillonkaan ku vittu kerran. Oli vittu muuten
niin vikatikki reissu, äijä perkele polkais
muijaansa kerran ja lähti jonnekin vittu
minäselän taakse sotimaan noita
Khrishnan vinosilmäpellejä vastaan enkä
mä päässyt vittu pois ennen ku joku
tavaritsi ampu siltä kopan auki. Ei vittu kato
sovi imagoon oikein ruveta omillaan ruve-
ta teitä auki roiskimaan, sellanen herättää
vittu huomiot.”

“Mut eiköhä jätkät vittu lähetä sityyn.
Täs pitää pari vitun muodollisuut hoitaa
ekaks alta pois, kato vittu PR-juttuja ei sovi
unohtaa. Polvia nyt vittu äkkiä ketoon niin
saadaan vittu tää alta poies.” Artturihan
olikin jo valmiina polvillaan. Jormaskin oli

vasta nousemassa tällistä toettuaan ja
päätti jäädä asentoon vielä hetkeksi kun
pikku-ukossa tuntui piilevän enemmän
kuin näkyi.

Artturin korvat rupesivat soitta-
maan Queenin “Master of The
Universe”:ä. Rasta-Allah kaivoi taskus-
taan sädetikun ja sytytti sen sätkästään.
“Vittu sori jätkät, tähän hätään ei vittu
parempaa löytyny, mut vitunko väljä. Häh
häh!” Huitaisten puolihuolimattomasti
poikien suuntaan Rasta-Allah julisti
henkosten välillä:  “Sä Artturi olet vittu
mun ÄÄNENI! VITTU PROFEETTA! Sä
puhut nyt vittu mun suullani!” Ja Jormalle
hän lausui: “Vittu kunnon jätkillä on aina
pr-vastaava.  Imaami on oleva sun vitun
virkas, ja vittu ALLAHin kunnioittaminen
on tehtäväs! Ja nyt jätkät
BILEET!”...Ainiivittujoo, kai ton
pääkalotinki vois vittu laittaa

Paikolleen, mun Profeetoilla ei vittu
näy aivot niinku jollai vitun raadolla, Imaa-
mi, vittu sitä viiksilankaa ja niitä vitun
nauloja ja se vitun vasara, vittu ÄKKIÄ!!!!”

Vastanimitetty kunnianarvoisa it-
sensä ryvettänyt Imaami teki työtä käs-
kettyä. Jumalisen voiman ja sandvikin
sekä yhdeksän tuuman naulojen kera
Profeetan pää saatiin pian edustus-
kuntoon. Parit hepopiikit vedettyään Al-
lah lähti kulli pystyssä Profeettansa ja
Imaaminsa kanssa Oulun Yöhön...

Jatko “Allah ja Poijjat Oulun jouluyössä”
seuraa... ehkä, jolleivät kirjoittajat joudu maan-

pakoon Salman Rushdien tapaan.
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Netistä lainattuaTM

(jo on helvetti kun ei killasta löydy omia piirtäjiä, prkl! - toim.huom.)
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