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Kakkossivun vierailevat tähdet

Pääkirjotus
Viimeistä viedään. Hurei huraa. Eikä
mennyt edes tiukille, tämän vuoden
puolella vielä!

- Iso-K

Tekaistu peejiin palsta (by: Iso-K)
Imaginäärikeskustelu:
“Hei Pahoo...?”
“Flipflap.”
“Hä?”
“Flipitiflap.”
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Keskiviikkona 13. marraskuuna järjestettiin
Talolla perinteinen Laulumaraton ja sen
yhteydessä OM-laulukisat, joihin me hipit
osallistuimme useammalla laululla. Laulut
valmistuivat hyvissä ajoin edellisenä
päivänä. Kiltasarjaan saimme suostuttelun
jälkeen luvan osallistua OTuTtina. Laulun
melodia on tuttu Mustan kissan tangosta.
Uudelleensanoituksen tekivät Katja Ahonen,
Mikko Häkkinen ja Mika Pohjanen, kunnian
laulun keksimisestä saa Katja. Esiintyjinä
olivat Katja ja Mika. Kiltasarjan kuitenkin
voitti raksalaiset, koska OTuT ei tuomariston
enemmistön mielestä ollut kelvollinen
kiltasarjaan ja täten diskvalifioitiin.
Kovistelun kohteeksi joutunut tuomari
myönsi laulumme olleen koko kilpailun
parhaan. Tarinan opetus on, että
voitostapellaaminen ei kannata ja ahneella
on paskainen loppu. Tämä olikin ainoa sarja,
jossa voittaneessa joukkueessa ei ollut
OTiTin jäseniä. Ja tuomaristolle sen verran

OM-laulukisat 13.11.2002
terveisiä, että pakolliset sanat (konjakki,
vatsa, whisky ja teekkari) ovat perin tylsiä.
Ensi vuodeksi toivoisin uusia ja avoimempia
sarjoja, joiden ei kaikkien tarvisi liittyä
juomiseen, esim. tuppiaiheiset laulut, joissa
pakollisia laulussa esiintyviä henkilöitä
olisivat Rami Kärki, Omar Ami ja Raimo
Kemistä.

Mustan killan tango
(sävel: Mustan kissan tango)

La-la-la-la-la-la, lal-la!

Jos joudut kiltaan mustaan, sua aluks
silmään kustaan.

Sen mustan killan juopot ne ossaajia on.
Kun pitkän narun keskeen sä solmun

sutaset,
niin kiltaan uuden teekkarin näin

tekaset.
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Hei korkkaa killan pullo, pullo, pullo,
sen mustan killan pullossa kiljuhanhi on.
Juo ykösellä pullo, pullo, pullo,
niin vatsastasi lentää hanhi takaisin.

La-la-la-la-la-la, lal-la!

On säätäjien kilta ja kilta naapurilta,
ja Tampereella kilta on villin Hervannan.
Mut kilta joka ossaa, se paras kilta on,
sen mustempaa ei ole alla auringon.

Hei korkkaa whiskypullo, pullo, pullo,
sen mustan killan juopoilla whiskypullo on.
Juo nautiskellen pullo, pullo, pullo,
niin päähäsi se nousee pienin askelin.

La-la-la-la-la-la, lal-la!

Sen mustan killan illat on juopotteluillat,
sen mustan killan deekuilla maksa viheltää.
Ja musta kilta kingi on yliopiston -

sen känni ylimaallinen ja kauhee on.

Hei konjakkia maista, maista, maista,
sen kilta sulle tarjoo kun sitsin aika on
On saanut tunnustusta jo tämä kilta musta,
ja siksi pintaliitää - - - - nyt kilta

kauneimmin.

La-la-la-la-la-la, lal-la! Oer!

San. & sov. Katja Ahonen, Mikko Häkkinen
ja Mika Pohjanen.
Copyright (C) 2002 OTuT. Kaikki oikeudet
pidätetään.
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Hörhösarjaan osallistuimme kappaleella
Pidä ramis, joka oli varsinainen oma rami
ja meni luultavasti suurimmalta osalta
yleisöä yli ymmärryksen. Kappaleen
runkona on Matti Nykäsen iki-ihana Pidä
varas. Paremmat sanat ovat Katjan ja Mikan
käsialaa. Kappaleen esitti Hippikommuuni
laulajinaan Katja ja Mika.

PIDÄ RAMIS
Säv. V. Leninki, san. ja sov. Katja Ahonen
ja Mika Pohjanen

Kun hän saapuu, kaikki tietää että tuppi
huuettu on

Ja hän kaivaa esiin kortit, niinkuin Wexi
vehkeensä

Kun hän nolaa, sinun tekee mieli hikilaistaa
Kun hän huutaa kärkiramin, et voi soolia

vastustaa

Pidä varas, hän on varas, hän ryöstää ramisi
Ei auta vaikka soolaat, hän kyllä tappaa sen

Pidä varas, hän on paras, hän tuppeen
pistää sun

Hän tietää kuin se tehdään ja hän kyllä
tekee sen

Hän on voitostapellaaja, joka sut tuppeen
pöyästä pistää

Eikä semmosta temppua ole kukkaan ennen
tehnykkään

Kun hän kattoo sua silmiin, hän lukee
korttisi

Kun hän lähtee korttii lyömään, se on sillon
menoo se

Pidä varas, hän on varas, ja hän ryöstää
ramisi

Ei auta vaikka soolaat, hän kyllä tappaa sen

Pidä varas, hän on paras, hän tuppeen
pistää sun

Hän tietää kuin se tehdään ja hän kyllä
tekee sen
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Hetken mielenhäiriössä Mika osallistui
yksinään nimimerkillä Meikkis lyhyiden
juomalaulujen sarjaan parissa minuutissa
edellispäivänä sanoittamallaan kappaleella
Kaverin rami, joka perustuu tunnetun
torniolaisen orkesterin
klassikkokappaleeseen Matti. Tämä laulu
olikin kolmesta laulustamme ainoa palkittu,
tosin kaikki tähän sarjaan osallistuneet
palkittiin. Sarjan voittivat Otto ja Risu
hienolla biisillään.

Kaverin rami
Rattorilla pöytä
Tuoleja nelijä
Pöyällä kortit
Lalalalaa

Pellaajia nelijä
Käessä paskaa
Vastassa sooli
Lalalalaa

-Meikkis

OTuT kiertää baareja, osa 1:
Kotikaupungin tuppiturnee
alias CityTour 10.10.2002

Rattori-Lupi, Rantakatu 4, käynti
Pakkahuoneenkaulta
+ ilmapiiri
+ 10 pöytää (jäkispeli vie 2 niistä)
+ teekkaritiistaina halapaa limukkaa
+ Seurahuoneen puolella on tilaa
+ asiakaskunta
+ henkilökunta

Pintstop Bar-Netcafe,
Kauppurienkatu 8
+ 3 looshia
+ 10 pöytää
+ tilava
+ keinutuoli

Snooker, Kauppurienkatu 9 B
+ tilava
+ 20+ pöytää6
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- teurastamofiilis

Olutravintola Korhonen,
Saaristonkatu 16
+ 10+ pöytää
- etuosassa ahasta
- hämärää
- vähän tuoleja
- röyhkeät fuxit vie tuolit
- mussiikki liian isolla
- hias palvelu, pelikavereita pittää oottaa
- pensee

Linnan krouvi, Uusikatu 24
- ahas!
+ kohdevalo
+ 6 pöytää - joista yks tolpalla
- aika kuluu hitaasti
- soolit ei mee läpi

Bar&Cafe Otto K., Pakkahuoneenkatu
22
+ pöytiä on
- valoa ei

+ mussiikkia ei kuule
--- pimiä
+ tuppi, Kuksi voitti

Buenoz, Isokatu 24, 2 krs.
+ pöyissä löytyy
+ valoisa
+ ei mussiikkia
+ puhas pöytä
+ tuppi, kolomella minun ramilla, Kuksi
häves

Hot NightClub, Isokatu 35
+ palijon pöytiä
- pimmeitä, hämäriä
- ramiputki katkes 14 jaon jäläkeen
± lihatiski
- teinixejä
- pintaliitäjiä
- maksaa sisälle

-Meikkis
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Fuksicursio – lyhyt oppimäärä

Fuksicursio alkoi eräänä kauniina
lokakuisena tiistaiaamuna kellon ollessa noin
kahdeksan. Yliopiston edessä oli kolme bussia,
johon ahtautui iso lauma OTiTin fukseja ja vielä
lisäksi muutama vanhempi tieteenharjoittaja.
Bussit starttasivat hieman kahdeksan jälkeen,
kun muutamat melkein mattimyöhäisetkin olivat
ilmaantuneet paikalle. Matkakuumeen ja –
jännityksen alentamiseksi jokainen matkalainen
esittäytyi vuorollaan muille.

Ensimmäinen etappi oli perinteitä
kunnioittaen Tornio. Tarkemmin sanottuna
Lapin Kullan tehtaat, jossa fuksit tutustutettiin
kotimaiseen panimoteollisuuteen… Eli siis
juotiin sitä paljon hypetettyä ilmaista olutta.
Monet fuksit hämmästelivät muutamien
teekkarien jo monissa koitoksissa
harjaantunutta nopeutta. Kaljaa katosi janoisiin
suihin niin, että heikkopäistä melkein hirvitti.

Fuksiviesti käytiin myös Torniossa. Kirpeässä
pakkassäässä pikkuisia fukseja
rasitettiin sekä fyysisesti että

henkisesti. Kyseisessä viestissähän juodaan
nopeasti ykköskaljaa (se henkinen rasitus) ja
pyöritään tukkimiehenhumala (fyysinen rasite)
ja käydään vaihtamassa joukkueen seuraava
jäsen tekemään samat asiat. Sisulla siitä(kin)
selvittiin. Taisipa voittajaporukka joitain
ylimääräisiä fuksipisteitäkin saada, tosin
ainakaan allekirjoittaneella ei ole mitään
muistikuvaa siitä mikä porukka voitti

Torniossa oli myös (todella) vähän aikaa
jaloitella ja käydä vaikkapa syömässä, jos luuli
ehtivänsä niin tehdä. Oma pieni iskuryhmämme
kävi nopsasti hankkimassa paikallisesta
Hesestä purilaiset ja kiirehti sen jälkeen
takaisin bussiin. Matka jatkui Ruåtsin puolelle
ja siellä pysähtymistauko olikin sitten pidempi.
Syynähän oli tietysti nestetasapainon
äärimmäisen tarkka hienosäärö… Suomeksi
sanoen kaikki ostivat enemmän tai vähemmän
alkoholipitoisia juomia Systembolagetista.
Myös läheinen Prix joutui teekkari- ja fuksi-
invaasion kohteeksi.8



JouluTerminaali
Sitten olikin aika matkustaa pimeyden

sydämeen eli aloitimme taipaleen kohti
Luulajaa. Kaikilla oli kivaa, koska
(juoma)varastot olivat täynnä, väsymys ei
painanut eikä humalatilakaan tainnut kellään
olla vielä liian suuri. Luulajassa cursioporukkaa
odotti ruokailu, jonka hinta-laatusuhteesta
voidaan olla montaa mieltä (aika surkeaa,
sanon minä). Ruokailu tapahtui Kårhusetissa,
jossa illan bileetkin oli tarkoitus järjestää.
Pöydillä olleissa mainoksissa jopa ennakkoon
hehkutettiin suomalaisten saapumisesta
paikalle.

Ruokailun jälkeen vuorossa oli kiertoajelu
ympäri Luulajaa. Paino oli todellakin sanalla
ajelu, sillä ulos astuttiin pikaisesti vain jonkun
kämyisen kirkon edessä ja silloinkaan kukaan
ei tiennyt miksi ja minne pysähdyttiin ja miten
pitkäksi aikaa. Kiertoajelun jälkeen otettiin
Suomi-Ruotsi kyykkämaaottelu. Ne jotka eivät
kärsineet kylmästä jäivät sitä katselemaan,
muut painuivat sisälle Kårhusetiin
lämmittelemään. Ja sen kyykkämatsin
lopputuloksen voittekin arvata. Ei ollut

svenssoneista pahemmin vastusta.
Bilepaikka oli suhteellisen täynnä, kiitos

OTiTin. Alkuasukkaita paikalla ei näkynyt kuin
loppuillasta, ja silloinkin vain muutamia.
Porukka käyttäytyi kuten odotettavissa oli.
Muutamat sammuivat, useimmat eivät.
Ravintolan väki oli jo heittämässä muutamia
sammuneita ulos pakkasen armoille, mutta
väsähtäneille järjestyi lopuksi paikka jostain
takahuoneesta. Bileiden päättyessä bussien
tuloon oli vielä aikaa, joten vaihtoehtoina oli
joko värjötellä kylmässä tai lämmitellä
paikallisten tietoteekkareiden kiltahuoneella.
Jälkimmäisessä paikassa käväistyäni päätin
karaista luontoni ja värjötellä ulkona.

Ja tulivathan ne bussit sieltä sitten loppujen
lopuksi, niin pääsi viimeinkin nukkumaan.
Herätys tapahtui vähän ennen kuutta bussien
saapuessa Oulun maaperälle. Matka kesti
yhteensä melkein vuorokauden. Pääosin oli
vieläpä ihan hauskaa.

-Taneli Rautio
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 On perinteitä, joiden alkuperä on
unohtunut. Muuan tälläinen  perinne on
laittaa kuusen latvaan enkelikoriste.
Seuraavassa kerrotaan miten  tämä sai
alkunsa:

Sata vuotta sitten joulupukki heräsi
aattoaamuna kauheaan päänsärkyyn. Oli
tullut valvottua yökaudet ja aika pahasti
tonttuiltukkin. Nyt oli aika hurja urakka
edessä, eikä voinut kuvitellakkaan
rokulipäivän pitoa. Pukin ärtymys senkun
kasvoi, kun hän huomasi joulupukin
muorin lähteneen etelään joululomalle.
Muori ei ollut pessyt eikä silittänyt
edustuspukua edellisen joulun jäljiltä.
Hammasharja katkesi, kun pukki yritti
raikastaa suutaan. Koska muori oli
etelässä, oli takka tietysti kylmänä.
Missään ei ollut tietoakaan joulupuurosta

saati glögistä.

Pukin piti siis itse laittaa aamupalansa.
Onneksi kaapissa oli sentään pullo
kylmää olutta. Kun pukki valmistautui
lähtemään porokyydillä pajalle, porot
ilmoittivat vaativansa lisää liksaa ja
eläkeiän alennusta. Lisäksi pajalla ei ollut
ketään kun tontutkin olivat lakossa.
Neuvottelut eivät ottaneet
käynnistyäkseen ja porot loikkivat
tunturiin, kun joku oli jättänyt portin
auki. Pukki oli juuri vihaisena
vääntymässä porojensa perään, kun
ovikello soi. Pukki avasi oven, sen takana
oli pieni enkeli suuren tuuhean
joulukuusen kanssa. Pieni enkeli kysyi:
- Hei Pukki, mihin sinä haluat minun
laittavan tämän kuusen...?

Siitä lähtien kuusen latvassa on ollut pieni
enkeli.

lähetti: Tommi Halonen

Enkelikoristeen tarina
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Saksan kieli on suhteellisen helppoa. Se, joka
osaa latinaa ja on tottunut sanapäätteisiin, oppii
sitä vaivattomasti. Niinhän saksan kielen
professorit tapaavat sanoa aina ensimmäisellä
oppitunnilla. Sitten aletaan opetella der, das, den,
dem sekä die, joiden sanotaan olevan ihan
loogisia. Jotta ymmärtäisimme, miten helppoa
se on, otetaanpa esimerkki.

Aluksi, ostakaapa suurenmoinen saksankielinen
kirja, joka kertoo hottentottien tavoista (auf
Deutsch: Hottentotten). Kirjassa kerrotaan
kenguruista (Beutelratten), joita pyydystetään
ja laitetaan häkkiin (Kotter), jotka on kankaalla
(Lattengitter) peitetty. Näitä kankaalla peitettyjä
häkkejä kutsutaan saksaksi (Lattengitterkotter)
ja koska niissä on kenguru sisällä, niistä tulee
(Lattengitterkotterbeutelratten). Sattuipa kerran,
että hottentotit saavat kiinni murhaajan
(Attentater), jota syytetään erään äidin (Mut-
ter), siis hottentottiäidin (Hottentottermutter)
murhasta. Tällä äidillä on tyhmä ja tankkaava
poika (Stottertrottel). Tämän vuoksi äitiä
kutsutaan saksaksi  (Hottentottenstottertrottel-
mutter) ja hänen murhaajaansa (Hotten-

tottenstottertrottelmutterattentater). Poliisi
nappaa murhaajan kiinni ja sulkee hänet
väliaikaisesti kenguruhäkkiin (Beutelratten-
lattengitterkotter), mutta voi - vanki pääsee
karkuun! Suuretsinnät alkavat välittömästi ja eipä
aikaakaan, kun eräs soturi palaa kylään huutaen:
"Sain murhaajan (Attentater) kiinni!"
- "Niinkö? Kenet?" kysyy päällikkö.
- "Lattengitterkotterbeutelrattenattentater",

vastaa soturi.
- "Mitä? Senkö murhaajan, joka oli kankaalla

päällystetyssä kenguruhäkissä?" kysyy
hottentottien päällikkö.

- "No sen juuri," vastaa hottentotti,
"Hottentottenstottertrottelmutterattentater"
(Murhaajan, joka tappoi hottentottiäidin, jolla
oli tyhmä ja tankkaava poika)

- "Mutta siinä tapauksessa," sanoo päällikkö,
"olisit voinut heti sanoa, että kiinni on otettu
Hottentotterstottertrottelmutterlattengitterkotter-
beutelrattenattentater!"

lähetti: Fantasos

Saksaa
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