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Sento! Lepo! Sntto! Voitte toimia!
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Puheenjohtajan palsta
Heipä hei ja hyvää kesää!

Kuten moni tietää, niin Wapu ei lopu. Vaikka syksy joidenkin mittarien
mukaan on koittanut, ja toisten mukaan kohta voidaan tuudittautua
zenimäisiin tunnelmiin hokemalla mantraa: “Ei enää aurinkoglarea
näytöllä” ja “Itikat ei pääse enää ikkunoista häiritsemään sessioita”.

Mutta viimeisten valonsäteiden vielä ol-
lessa liikkeellä tulee nauttia näköaistista,
kun on vielä valonsäteitä mitä kimmotella
erinäisten nesteiden ja niiden ympärillä
olevien pullojen pinnoilta. Tästä aasin-
sillalla kohti ISIS:n orgioita pääsemme
kulinar-, alkohol-, n-, alkoholistiryhmitty-
mämme K.A.N.A:n iskujoukkojen mukaan

mittelemään vaihteeksi Whiskeyn ulkonä-
östä. (Olosuhteiden, lainsäädännön ja
kapitalismin pakottamana maistaminen
on mahdotonta.)

Tieteellisen tutkimuksen tapojen mukaan
sukellamme siis Googlen kuvahakuun
etsimään testimateriaalia.

Ulkonäkö
Sebu_: Akrobaattinen, hifistelevä, 12 vuotias tyttölapsi..
Oukka: Kusenoranssi, kullanpaskea, neekerin sielu. Joo,

riittää
Gertrud Tasapainoinen, ei vihreä. Tamminen,

tanniininen. Lusikka.

Yleisarvosana
Sebu_: 0/5, ei maistu viski
Oukka: 10 pientä neekeripoikaa
Gertrud 10/10, great form

Alkuperämaa
Sebu_: Kannadan
Oukka: Bailando
Gertrud Internet

4

Ulkonäkö
Sebu_: Geometrinen, epäterveellisen kusenkeltainen,

jäätävä, ei.
Oukka: Terävä, vino, pimiä, usvainen, savu, riittää,

insestinen
Gertrud Lapsihuorien myyntiin soveltuva hämäryys,

hämärä, irstas, rasvainen lasi.

Yleisarvosana
Sebu_: 1/5, ei maistu whiskey
Oukka: ei maistu miltään < / 3
Gertrud ei känniä, ei pinnoja

Alkuperämaa
Sebu_: Somalia
Oukka: Islanti
Gertrud Trinidad ja Tobago
Mega_Tron: Nigeria, selvästi
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Ulkonäkö
Sebu_: Kuubalaisen täydellinen, kauniin pronssinen,

omenainen, joo.
Oukka: Terveellinen, sikarillinen, konjakkilasinen, mhm.
Gertrud Yllättävä, alle 12, savuinen, clickbaitmainen,

tulinen.

Yleisarvosana
Sebu_: 2/5, ei maistu jallu
Oukka: pimiä / valoisa
Gertrud 11 yllättävää / sisäpiirityö

Alkuperämaa
Sebu_: Aa.. *nyökkäys*
Oukka: Perunamaa
Gertrud Vittusebu

Ulkonäkö
Sebu_: Oispa läskipaja, maissiviskinen, vitun läski, oispa

Caio-hamppari.
Oukka: Lihaisa, rasvaisa, kusta lasissa, perunaa, toinen A,

siihenki se toinen a, riittäää
Gertrud Juustoinen ehkäananas, rehuja ja jäätä, pilli, jäätä

ja tuo taitaa olla jauhelihapihvi.

Yleisarvosana
Sebu_: 3/5, maistuu läski
Oukka: 10,90 €
Gertrud 3120 kcal / GDA

Alkuperämaa
Sebu_: Trumpland
Oukka: Mikämikämaa
Gertrud Freedom / vitunjenkit

Ulkonäkö
Sebu_: Helkkarin kaunis, makoisa, piste.
Oukka: Laukeava, korjaan: neljästi laukeava, korjaan: ei mittää.
Gertrud Kalipeerinen, 7,62 mm:nen, tuplashotti, laiton ennen 1/2016.

Yleisarvosana
Sebu_: 4/5, maistuu aamut
Oukka: AK / 47
Gertrud RK-62

Alkuperämaa
Sebu_: Tervakosken Puuhamaa
Oukka: Dust II
Gertrud Kalashnikov

Puheenjohtaja ja suuri tutkimusmatkailija



Terveisiä työvoimaministeriltä
"Miksi IRC?"

TEERVETULOA fuksit tähän uuteen kouluun - siis opistoon, ei tämä
mikään koulu ole! Ja kyllä, oletin juuri että olet fuksi koska kuka muu
tätä lehteä lukisi. Teillä riittänee paljon kysymyksiä: Mikä on kilta,
oppiiko täällä jotain, kannattaako luennoilla käydä ja "miksi IRC".

Huoh. IRC tai siis "irkki" toimii OTiTilla pää-
sijaisena tiedotus- ja keskustelukanavana
kiltalaisille. Itse en ole käyttänyt irkkiä en-
nen kuin tulin yliopistoon. Nyt se on pää-
keskusteluvälineeni (onko jollakin muka
kavereita lipaston ulkopuolella?).

Monilla tuntuu vuodesta toiseen olevan
hankalaa aloittaa irkin käyttö - itselleni se
oli yhtä helppoa kuin kaikki muutkin wat-
sapit ja skypet. Otan yhteyden ja isken sen
kakkosnäytölleni ja välillä vilkuilen mitä
milloinkin 40 kanavan joukossa keskustel-
laan.

Viime vuonna kuulin kovasti kysymystä
"miksei vaan käytetä watsappia tai te-
legrammia". No jaa. Tähän ei ehkä ole mi-
tään varsinaista vastausta. Irkin kun saa
kätevästi puhelimeen ilmoittamaan asiois-
ta kuten monet muutkin palvelut. Mutta
tässä vuoden aikana, kun olen joutunut
toisessa porukassa järkkäämään hommia -
eikä käytössä ole ollut IRC - niin vanhojen
keskusteluiden etsiminen on esimerkiksi
ollut hankalaa ja informaatiota menee tä-
ten hukkaan. Irkkiin login saa kätevästi
asetettua ja se rullaa siellä yksinään. Jos
sitten tarvitsee jotain hauskaa irkkisitaattia
kuukausia myöhemmin se löytyy kyllä - el-
lei tiedostoja ole poistanut välillä.

Yoroshikuonegaishimasu fuksit!

t. Taru
teh_tyovoimaministeri

19: 02 < koops> kyllä minun puolestani fukseja saa kuksia niin plajon
ku keho kestää ja sietää

TL;DR Käyttäkää irkkiä.
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Artikkelin kirjoittaja haluaa tässä sivu-
mennen innostaa fukseja osallistumaan
hallitus- ja toimaripesteihin, koska näissä
hommissa on omat sivuhyötynsä ja oppii
ja viisastuu.

Kirjoittaja on myös sattumoisin tämän
syksyn Työvoimaministerin pestissä,
mikä tarkoittaa että on osavastuussa
killan fuksien menoista/
tapahtumista/iloisuu-
desta/hyvästämielestä/
sensellaisesta. Pitäkää it-
senne siis hyvillä mielin!

Itseäni fuksina hämmensivät monet sanat joita vanhemmat opiskelijat käyttivät. Tässä
muutamia sanoja lyhyesti selitettynä:

lipasto yliopisto
fuksi ensimmäisen vuoden opiskelija (Teekkari olet vasta kun saat

Teekkarilakin päähäsi)
sitsit pöytä- ja (usein) pukujuhla (lauletaan ja juodaan ja pidetään puheita)
jarru se tyyppi joka ei valmistunu ajoissa, löytyy paljon #otit- ja #oty-kanavilta
nisti (huma)nisti opiskelija
lutka LUonnonTieteenopisKelijA (tai LUonnonTieteellinentiedeKuntA)
PRO PienRyhmänOhjaaja
frisbeer hassu juomapeli
kyykkä urheilulaji
OPMx2 Oma(t)Pullo(t)Mukaan + OmaPyyheMukaan
talo (yleensä) Teekkaritalo
Apinatalo Tiedonjano (Pokemonsali) -patsaan edessä oleva kerrostalo
noppa opintopiste
tolppa kurssin arvosana 1 (näyttää tolpalta, tajjuuttekste??)
eksku excursio on yleensä bussireissu Oulun ulkopuolelle (kesto > 23h)
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Terveisiä tiedotusministeriltä
Minä kirjoitan juttuja ja se on kivaa ja isona minä kir-

joitan lisää juttuja ja juon isäjuomaa aina välissä

Heipati hei fuksit minunkin puolestani. Koska lehteä taittaessa sivuja
harvoin syntyy juuri neljällä jaollisen luvun verran, pitää muuten
tyhjiksi jääviin sivuihin keksiä jotain roskaa. No voisin kertoa vaikka
mitä tämän lehden toimittajan toimenkuvaan kuuluu. Siitä kun saa
esim. fuksipisteitä!
Kyllä, kun tähän lehteen lähettää jutun
tai kuvan saa suoraan fuksipisteen. Aivan
älytön tarjous! Seuraavaksi annetaan
varmaan oikein kakkaamisestakin piste!
Mutta vaikka vapaana taiteilijana toimi-
minen saattaa houkuttaa, parhaat bileet
on varsinaisena toimittajana. Kannattaa
siis vaalikokouksessa nostaa kättä pys-
tyyn oikeassa kohtaa. Toimittajan toi-
menkuvaan kuuluvat seuraavat vaiheet:

Ideointivaihe
Terminaalilla on oma irkkikannu, jossa
ideat porisevat ja kuohuvat välillä ylikin.
Suurin osa yhteisestä stormauksesta ta-
pahtuu täällä.

Mikäli tiedotusministeri on mukavan no-
heva, hän pitää toki toimittajatapaamisia,
joissa ehkä juttujakin mietitään jossain pit-
sansyönnin ja juomisen välissä.
Yleisiä juttuideoita ovat olleet sekalaiset
maistelut tai muut ihmiskokeet, mutta
usein lehdessä nähdään myös jotain aivan
muuta.

Kirjoittamisvaihe
Käytännössä toimittajan ainoa homma on
tehdä ainakin se yksi juttu joka lehteen
määräaikaan mennessä. You had one job,
indeed. Vertaistukea ja hyviä neuvoja
("oletko ajatellut opetella kirjoittamaan?")
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Ideoita voi saada myös esimerkiksi kävelylenkeillä

saa kanavalta. Tyypilli-
sesti laadun perään ei
paljoa huudella, se on
puhtaasti toimittajan it-
sensä sydämen asia
miten Sinuhea hän ha-
luaa tai jaksaa kirjoit-
taa. Suurin osa tästäkin
jutusta on kirjoitettu
juuri ennen nukku-
maanmenoa niin ko-
vassa hurmoksessa,
että muusatkin juokse-
vat karkuun.

Pari sanaa lehden linjasta

Terminaalia pidetään syystäkin hyvin
sensuroimattomana ja laatutiedotto-
mana julkaisuna. Nykyinen tiedotus-
ministeri odottaa vieläkin juttua jossa
vain vertaillaan omia vessanpönttö-
tuotoksia viikon ajan.

Mutta ihan kaikkea ei välitä silti jul-
kaista, tiedotusministeri voi hyvin leik-
kiä Jeesusta jos hänelle tyrkytetään
puhtaan seksististä (hihi, sanoin sek-
si), rasistista tai vähemmistöjä vastaan
olevaa materiaalia. Tämä ei ole mi-
kään valemedia (eikä kyllä ehkä edes
media). Minä olen hyvin iloinen, että

graafikkoja on olemassa

Nillitysvaihe
Kun tiedotusministerillä on kaikki jutut ja
kuvat lehteä varten, hän käyttää arvotto-
masta ajastaan monta pitkää tuntia leh-
den taittamiseen. Tämän ajan toimittajat
voivat vaikka tökkiä häntä irkissä jotta
homma etenee.
Kun tiedotusministeri lopulta saa tämän
henkisen lapsensa synnytettyä ja esitel-
tyä raakavedoksena toimittajille, on aika
ottaa esille seuraavat varusteet:

a) hiekkaa
b) valitsemasi ruumiinaukko

ja yhdistää a b:hen. Sitten pääseekin
ruotimaan lehden taiton puutteita ja kir-
joitusvirheitä kunnes nillityslihas reväh-
tää. Mikäli tiedotusministerissä ei ole
masokistin vikaa niin miksi hän on tiedo-
tusministeri ylipäänsä?

Ja sama uusiksi
Kun ketään toimituksessa ei enää kiinnosta
edes katsoa koko lehteä, se tyrkätään pai-
noon ja annetaan kansalle luettavaksi. Tie-
dotusministeri ottaa kaiken kunnian hyvistä
jutuista ja syyttää virheistä alamaisiaan.
Toimittaja saa hyvän mielen irkissä olevista
":D"-kommenteista. Myöhemmin Teekkari-
talon saunassa tiedotusministerille kerro-
taan miten lukija luuli sen laadun
muuttuvan silkaksi roskaksi tänä vuonna
mutta ihan hyvähän se on. Tästä ilahtunut
tiedotusministeri järjestää uuden toimitta-
jatapaamisen jossa saa syödä ja juoda.

Ja tätä riemua riittää vielä kolmen muun
lehden verran! Kukapa ei siis haluaisi olla
mukana tässä kultinomaisessa touhussa?
Siispä kähmintäsaunaan ja vaalikokouk-
seen siitä.
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Seikkailusarja osa IV
Yöpyminen pannuhuoneessa
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Pimeää, happi loppuu, pierettää. Jalat
ovat pystyssä, selkään sattuu ja puvun
takki toimii tyynynä. Nämä ovat seikkaili-
jamme mieleen ensimmäisenä siemen-
syöksyn lailla purkautuvat ajatukset.
Kohta tämä muistikuvabukkake kuitenkin
eskaloituu ja viime ilta alkaa muistua
mieleen.

Onko elämä loppu, onko tämä manala ja
jos on, niin missä itse Hades luuraa. Seik-
kailijamme vääntäytyy asentoon, jossa
pää tuntuu olevan korkeimpana, ja
nousee varovasti ylös. Kupoli kolahtaa
vieressä humisevaan laitteeseen ja Gert-
rud kutsuu lukaalin isäntää, Perkelettä,
murahtaen. Isännän antaessa kutsun soi-
da kuuroille korville alkaa seikkailijamme
hamuilla pimeydessä kohti uloskäyntiä.
Käteen sattuu kahva, jota vääntämällä
sankarimme saa silmiinsä häikäisevän
talviauringon. Yläpäässä vihloo ja ala-
päässä jyskyttää kuin Linda Lampeniuk-
sen viulukonsertissa.

Jotta krapulakiimainen seikkailutarinam-
me ei alkaisi kuulostaa huonon seksino-
vellin johdannolta, palataan hämäriin
muistikuviin Tarantinomaisessa backtrac-

kissä. Kuvitelkaa kitaran rämpytystä ja
räikeät välitekstit: “Useita tunteja aiem-
min”.

Gertrud on palannut pitkästä aikaa koti-
konnuilleen Spike_B:isiin aka Oulaisiin.
Tämä maalaisidylli, Suomen itsemurha-
pääkaupunki, alkaa kuitenkin äkkiä periä
verojaan mielenterveydelle. Viinapirun
kuiskaukset voimistuvat lopulta johdat-
taen sankarimme S-marketin, Suomen
duopolin toisen kapitalistibelsebubin Ou-
laisten pääkonttoriin, ostamaan olut-juo-
maa.

Juomien huvetessa ja porukan innostues-
sa alkaa Oulaisten Medusan lonkerot re-
pimään Gertrudia sankariystävineen
Valhallan juhlavista saleista Helin huo-
maan Helheimiin. Selvitäkseen verenhi-
moisten kirottujen sielujen hyökkäyksiltä
joutuu seikkailijamme tarttumaan tuli-
seen miekkaansa, Koskenkorvaan, hätis-
tääkseen nämä verikoirat kannoiltaan.
Koskenkorvan kaksoisterä kuitenkin kor-
ruptoi Gertrudin mielen leikaten siihen
suuria aukkoja, joiden yli meidän täytyy
valitettavasti hypätä. Monen kiivaan tais-

Mikäli löydät itsesi humaltuneessa olotilassa paikasta, johon tulemi-
sesta sinulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa, saattaa tästä seikkai-
lusarjasta olla sinulle hyötyä.

11

ton jälkeen voi Koskenkorvan lyödä huot-
raan ja vetäytyä tanssilattialle kokeile-
maan isolta kirkolta tuomiaan soidin-
tansseja kuitenkin epäonnistuen surul-
lisesti.

Medusan lonkeroiden hellittäessä otet-
taan Gertrud näkee pari valon välähdys-
tä, jotka johdattavat häntä tämän pedon
vatsasta ulos. Hyinen ilta johdattaakin
seikkailijaamme kohti taloa, jossa lap-
suuden muistojen lisäksi lämmittää pat-
terit. Oikeaan kortteliin päästyään hän
hoksaa avainten olevan toisten housujen
taskussa. Puku kauluspaitoineen on ruu-
miinlämpö –53 asteessa kuitenkin liian
kylmä, joten avoin ovi on löydettävä.
Seuraava muistikuva onkin jo pimeys ja

hiki.

Autotalli-varasto-kombinaatio, johon
Gertrud oli astunut talvisena aamupäivä-
nä näytti onneksi tutulta. Kotiin ei ole
enää pitkä matka. Tässä vaiheessa vuo-
rokautta, likaisessa puvussa ja häpeässä
kierien, voikin jo soittaa äitikullalta apua
ja anteeksipyyntöä.

Seuraavassa osassa:
Yöpyminen häkkivarastossa
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Seikkailusarja - spin-off
Limbo-olennon muodonmuutos
uudenlaiseksi elämänmuodoksi

Pieni ja sinisilmäinen fuksi mietti suku-
polvien jatkumoa ja häntä edeltäneitä
fukseja, jotka olivat aikanaan kokeneet
samanlaisen kohtalon tämän synkän vir-
ran hyisessä vedessä. Fuksia pelotti, mut-
ta lämmittävä ja rentouttava juoma
taittoi pahimman terän jännitykseltä.
Odottaessaan vuoroaan hän tunsi kym-
menien silmäparien pistävän katseen
ihollaan. Nimensä kuultuaan, oli hänen
laskettava kohti uudelleensyntymää, jon-
ka jälkeen mitään mennyttä ei enää olisi
jäljellä. Pahin oli ohi äkkiä ja taisteltuaan
itsensä ylös pitkin mutaista ja pettävää
rinnettä, kuuli sankarimme houkuttele-
vaa ääntä. Ääni kantautui nelipyöräisen
kylpytilan sisuksissa olevasta kiukaasta.
Tarinamme sankari päättikin hengähtää
tuon harjakattoisen huoneen lämmössä
ennen kuin jatkoi yöllistä seikkailuaan.
Ahtaassa saunassa vastasyntynyttä lim-
bo-olentoa oli vastassa 6 kaunista vastak-
kaisen sukupuolen limbo-olentoa, joille
alaston tuleva Tietoteekkari ilmeisesti oli
liikaa.

Äskeisten rituaalien jälkeen edesmennyt
fuksi sai kutsun näyttää taitojaan, kä-
dentarkkuutta ja toleranssia etanolille
vaativassa urheilulajissa. Pelatessaan
tuota mystistä peliä luuli hän olevansa
voittamaton, mutta taikajuoman mahti
oli liian suuri. Oman lisänsä karvaaseen
tappioon antoi toki erätauolla käyty kuu-
lustelu, jonka aikana kuulustelijan roolia
suorittanut vanha ja viisas puu huumasi
sankarimme mitä jaloimmalla mallastis-
leellä. Pelin viimeinen ja ratkaiseva erä
onkin osittain vaipunut unholaan, kuten
myös pelin jälkeinen olotila. Aikalaisker-
tomuksista voidaan kuitenkin päätellä,
että limbo-olento oli siihen aikaan todella
syvällä itsesäälinsä syövereissä eikä pa-
luuta normaaliin elämänrytmiin ollut nä-
köpiirissä. Ikuisuudelta tuntuneen ajan
päästä keltainen Super Mariosta tuttu
hahmo, sekä voittoisaa tanssia harjoitta-
va henkilö pakottivat maassa makaavan
ja sappinestettä sylkevän synteettisen
jyrsijän nousemaan ylös.

Mikäli löydät itsesi hummaltuneessa *hik* olotialssa paikasta, joss...
johon tulemm... tulahm... Ei ole muistikuvaa! Niin sitten...niin...

äähh.
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14: 51: 55 <@Mega_Tron> niinpä, minäkin oikeesti paskon raakatimantteja
ja kusen öljyä, siks mä en tarttee tuota sivustoa
vaan annan teidän käyttää

14: 52: 28 <@Mega_Tron> luulitteko että oty pyörii jollain talovuokrilla
tai bilelipuilla : D
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Kolmikko päätti matkata kaupungin läpi
länteen, määränpäänään Pursitie. Mat-
kantekoa hidasti kulkuneuvojen puute,
sillä aiemmista seikkailuista vielä toipu-
valla ja hitaasti jalan kulkevalla oliolla ei
sillä hetkellä ollut käytettävissään polku-
pyörää toisin kuin kahdella seurassaan
olevalla Teekkarilla. Arkkitehtien tukikoh-
dassa ja myöhemmin erään Teekkarin
kotona limbo-olento sai kerättyä voimia
aamuyön viimeistä haastetta varten, joka
tapahtui lähellä paikkaa josta tarina sai
alkunsa. Aamun jo sarastaessa sai limbo-
olento kulauksen kurkussa kirvelevää
myrkkyä, joka tappoi limbo-olennon sa-
moin kuin oja aikaisemmin oli tappanut
fuksin. Merkiksi tästä koettelemuksesta
sai tuore Teekkari painaa päähänsä puh-
taanvalkean lakin, jonka mustaan nyöriin
solmittu solmu merkitsi hengissä selvit-
tyä ensimmäistä Wappua.

Suuntaa antava kartta tarinan tapahtumista
(joidenkin paikkojen tarkka sijainti ja kuljetut reitit ovat vaipuneet unholaan)

Wapusta selvinnyt Kurre nauttii
kuohuviinistä, lakista juotuna
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Suuri PRO-haastattelu 2016
"Kyllä Amor Infinitus pitää tietää"

Juho ”vinvin” Sipola

Kotoisin:
Haukipudas (eli Oulu)
Montako solmua:
1
Miksi olet PRO:
No sitä pittää kysyä Tarulta. Minä hain, ja
minut valittiin
Kumpi on parempi, alistettava vai voi-
makas fuksi?
Voimakas, koska siitä voi tulla joskus jo-
tain, ja se ei oo semmonen että se vaan
alistuu jonnekki nurkkaan ku pitäis tehdä
jotaki. Sillä o oma tahto
Biisi, joka fuksien pitäisi tietää Wap-
puna?
Amor Infinitus

Paras haalarimerkki mielestäsi?
Jaa-a. Paras on Elder Gnome Child, joka
löytyy tuolta (osoittaa haalareita). Miten punnitset fuksin ilman vaakaa?

Jos niitä puottaa metrin verran ja laskee
sen että kuinka nopiaa ne putoaa nii siitä
voi kiihtyvyydestä laskea sitten massan
Kuka diktaattori on johtamistyylisi esi-
kuva, kun toimit PROna?
Stalin on hyvä, se on aurinkoinen setä
Suosikkijuoma?
Köyhänä minä sanon että olut, eli koti-
mainen se punainen tölkki mitä saa Lid-
listä
Mikä keittiötarvike sopisi parhaiten
fuksien kaitsemiseen?
Grillipihdit, että saa hyvin otteen
Painaako fuksit ja mitä?
Kaksi perunaa ja yhden kossupullon (???)
Terveiset fukseille:
”Koettakaa selvitä.”
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Ville ”ketsuppi” Karsikko

Kotoisin:
Oulusta, Turussa syntynyt
Montako solmua:
1
Miksi olet PRO:
Varmaan ihan kivaa, ja saa rahoja
Kumpi on parempi, alistettava vai voi-
makas fuksi?
Eikö semmonen välimuoto ois paras, että
se ei oo ihan semmonen alistettava
idiootti mutta se ei toisaalta semmonen
että kokoajan väittää kaikkeen vastaan
Biisi, joka fuksien pitäisi tietää Wap-
puna?
Hopeinen kuu
Miten punnitset fuksin ilman vaakaa?
Tiputtaa fuksin joltain telineeltä jorpak-
koon, ja katsoo kuinka iso läiskähdys tu-
lee

Kuka diktaattori on johtamistyylisi
esikuva, kun toimit PROna?
Tšingis-kaani, ku suomalaisetki on aika
mongooleja
Suosikkijuoma?
Hyvä IPA tai hyvä viski, viime aikoina suo-
sikkilistalla ollut Taliskerin 10-vuotinen
Mikä keittiötarvike sopisi parhaiten
fuksien kaitsemiseen?
Jos olisin oikein äidillinen niin sanoisin
varmaan kaulin. Mutta sanotaan nyt pih-
dit, koska ne on paras keittiötarvike ja
niillä voi vedellä fukseja edestakas
Mikä on hilavitkutin?
Hilavitkutin on turha vempele joka on
kuitenkin maailman tärkein asia, jollain
tavalla
Terveiset fukseille:
Kannattaa opiskella ja kannattaa pitää
hauskaa

Paras haalarimerkki mielestäsi?
Ei eläinkokeille

23: 16: 34 <@TarrasQ> Onko pakko tuntea ittesä sedäksi, jos fuksit on
sen ikäsiä että on saattanu siittää ne omana
fuksivuonna?
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Pekka ”paavali” Okkonen

Kotoisin:
Oulun Suomesta
Montako solmua:
1
Miksi olet PRO:
Olen PRO koska pidän todella paljon fuk-
seista
Kumpi on parempi, alistettava vai voi-
makas fuksi?
Voimakas ehdottomasti, koska minäkin
olen voimakas
Biisi, joka fuksien pitäisi tietää Wap-
puna?
Saravon Pekka
Miten punnitset fuksin ilman vaakaa?
Nostaa fuksin suorille käsille

Paras haalarimerkki mielestäsi?
Päivi Räsänen ”kielletään köyhät”

Kuka diktaattori on johtamistyylisi esi-
kuva, kun toimit PROna?
Hitler, teki suuria tekoja aikanaan
Suosikkijuoma?
Raikas olut
Mikä keittiötarvike sopisi parhaiten
fuksien kaitsemiseen?
Lihaveitsi (seuraa lyhyt hiljaisuus)
Mikä on henkieläimesi?
Koala, ne ovat erittäin leppoisia kuten mi-
näkin
Terveiset fukseille:
Olette ihania

12: 39: 15 <@Astfgl> voisiko kilta korjata webcamin niin että
siinä ei näkyisi jatkuvasti Sebu__: a

12: 39: 17 <@Astfgl> masentaa
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Kristian "Kr" Ängesleva

Kotoisin:
Oulusta
Montako solmua:
1
Miksi olet PRO:
Koska saa rahaa
Kumpi on parempi, alistettava vai voi-
makas fuksi?
Tulevaa ajatellen alistettava, koska se on
helpompaa minulle
Biisi, joka fuksien pitäisi tietää Wappu-
na?
Armor infinitus [sic]
Miten punnitset fuksin ilman vaakaa?
Fuksipisteiden nojalla
Kuka diktaattori on johtamistyylisi esi-
kuva, kun toimit PROna?
jsloth. Ajanmittaan tulee esille
Suosikkijuoma?
Salmari
Mikä keittiötarvike sopisi parhaiten
fuksien kaitsemiseen?
Runtukauha. Koska intissä oli runtukauha
Miksi teekkarit ovat herrarotu?
Koska alkoholi on jumalten juoma
Terveiset fukseille:
Hajotkaa lusikkaan.

Paras haalarimerkki mielestäsi?
Juha Sipilä (koulutuksesta ei leikata)

15: 07: 54 <@raakkel> huh huh
15: 08: 02 <@raakkel> onko nämä

otitsun tunnuksia?
15: 08: 08 <@raakkel> ompa tylsiä jos on
15: 08: 28 <@Runtu> sanoo rachel
15: 08: 34 < T3mu> mitenkähän huonoja ne jo nykyään on ku aina on

ilmeisesti huonompia ku ennen
15: 08: 44 < T3mu> tai ainaki joka syksy järkyttää
15: 09: 01 <@koops> otitsun tunnusten nimet yläättivät syksyn jarrut
15: 09: 30 <@Runtu> windance: kerkeekö vielä terminaaliin
15: 09: 56 <@windance> maalaus ja paste, hyvi ehti
15: 10: 07 <@raakkel> vaadin että nimeni sensuroidaan
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Kotoisin:
Helsing
Montako solmua:
1
Miksi olet PRO:
Koska olen pro
Kumpi on parempi, alistettava vai voi-
makas fuksi?
Voimakas. Pieni taistelu on paikallaan
Biisi, joka fuksien pitäisi tietää Wap-
puna?
Amor Infinitus
Miten punnitset fuksin ilman vaakaa?
Nostaa ensin oluttölkin ja sitten fuksin ja
sitten päättelee loput

Paras haalarimerkki mielestäsi?
Hymyilevä kakka

Kuka diktaattori on johtamistyylisi esi-
kuva, kun toimit PROna?
Hitler. Särmä saksalainen tehokkuus fuk-
sirivistössä miellyttää aina
Suosikkijuoma?
Highland Park Dark Origins
Mikä keittiötarvike sopisi parhaiten
fuksien kaitsemiseen?
Lihanuija. Hyvä pehmittää kireämmän
puoleista fuksia
Selitä internet yhdellä lauseella:
mitä vittua

Terveiset fukseille:
Olkaa avoimin silmin kaikkeen

Atte "Kumikurre" Jauhiainen

Vastaus sisälsi yhden oikean termin

0.225/4p

15: 49: 43 <@Gertrud> ehkä tämä epätasa-arvoinen kohtelu on se, mikä
karkoittaa naisopiskelijat meidän killasta

15: 49: 50 <@koops> mutta nyt sillä ei oo enää mitään välä
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Kotoisin:
Rovaniemeltä
Montako solmua:
2
Miksi olet PRO:
Mukava päästä bilettään ilman että tarvii
pelleillä siellä, ja mukava opastaa tulevia
Teekkareita. Ja saa tappaa fukseja. (Toi-
mittaja: ”noin niin kuin kuvainnollisesti
siis?”) Nooo katotaan.
Kumpi on parempi, alistettava vai
voimakas fuksi?
Kyllä mie tykkään ehkä enemmän niistä
alistettavista. Tekee minun elämästä pal-
jon helpompaa, ja siinä se oikeastaan oli-
kin.

Paras haalarimerkki mielestäsi?
Arvostan laskiaista niin paljon että sano-
taan mikä tahansa laskiasmerkki.

Biisi, joka fuksien pitäisi tietää Wap-
puna?
Amor Infinitus
Miten punnitset fuksin ilman vaakaa?
Kysyt paljonko painat ja lisään 50 kiloa.
Kuka diktaattori on johtamistyylisi
esikuva, kun toimit PROna?
Sakke
Suosikkijuoma?
Karjala
Mikä keittiötarvike sopisi parhaiten
fuksien kaitsemiseen?
Puukko, ei varmaan tarvi selittää enem-
pää
Paljonko fuksit painaa?
Sehän riippuu vuodesta, mutta sanotaan
öbaut tonnin luokkaa.
Terveiset fukseille:
Te kuolette kaikki.

Joonas ”kannadan” Soudunsaari

C-C-C-COMBO BREAKER



Kotoisin:
Oulusta
Montako solmua:
2
Miksi olet työvoimaministeri?
Halusin hallitukseen ja piti valita
tiedotusministerin ja työvoimami-
nisterin välillä
Kumpi on parempi, alistettava
vai voimakas fuksi?
Voimakastahtoinen fuksi, koska
tykkään väitellä

Paras haalarimerkki mielestäsi?
Code Geass -logo

Taru "koops" Järvelä

Biisi, joka fuksien pitäisi tietää Wappu-
na?
Naidaan lampaita
Miten punnitset fuksin ilman vaakaa?
Noppien lukumäärällä
Kuka diktaattori on johtamistyylisi esi-
kuva?
Anikiii. Delegoi liian hyvin
Suosikkijuoma?
Peltikatto
Mikä keittiötarvike sopisi parhaiten fuk-
sien kaitsemiseen?
Puukko. Koska olen TVM
Menet kämpillesi myöhään yöllä juhlista
palanneena. Asunnossasi onkin jo ping-
viini sombrero päässään ja sikari suus-
saan. Mitä teet?
Oletan näkemäni animeharhaksi ja menen
nukkumaan.
Terveiset fukseille:
Voi niitä noppiakin kerätä... Ja peltikattoja

Niklas "Sebu__" Riikonen

Kotoisin:
Haapavesi
Montako solmua:
3
Miksi olet työvoimaministeriön vas-
taava virkamies?
Koska valkossa tulee tehtyä kaikkein
paskimmat päätökset
Kumpi on parempi, alistettava vai
voimakas fuksi?
Alistettava. Koska ne saa tekemään
IHAN mitä haluaa
Biisi, joka fuksien pitäisi tietää Wap-
puna?
Vanha peltikatto
Miten punnitset fuksin ilman vaakaa?
Dippaan fuksin paljuun ja mittaan ylime-
nevän veden. Fuksin ei tarvi olla tajuis-
saan tässä kohtaa
Kuka diktaattori on johtamistyylisi
esikuva?
Kim Jong-il. Rakastettava isähahmo, joka
levittää propagandaa tiedotusvälineissä
(IRC)
Suosikkijuoma?
IPA
Mikä keittiötarvike sopisi parhaiten
fuksien kaitsemiseen?
Kaulin. Riittävän kova materiaali ja riittä-
vän pitkä vipuvarsi

Kuvitellaan seuraavanlainen tilanne:
Teekkaritalolla kolme prota on rus-
hannut saunaan ja yksi kämppii ko-
dalla makkaraa vahtien. Kaksi fuksia
on asemissa tiskin takana ja kolmas
on sammunut ja pudottanut pakin
kaljaa lattiaristikoiden alle. Neljän-
nen ja viidennen fuksin olinpaikka
tuntematon. Pullollinen jallua on
pläntätty OTY:n toimistoon ja OTY:n
puheenjohtaja tyhjentää sitä suuhun-
sa vauhdilla shotti per minuutti. Mitä
teet?
Aloitan smokettamalla Camelilla sisäpi-
han ja grillikodan välisen alueen. Odotan
kunnes OTY:n PJ sammuu toimistoon,
PRO:t saunaan ja fuksit hajoaa tiskille.
Siirryn kampeamaan lattiaristikon auki
tyhjistä tölkeistä ja jeesusteipistä raken-
netulla vipuvarrella ja pelastan keissin.
Harhautan jäljellä olevat fuksit jättämällä
vedellä täytetyn kossupullon decoyksi ja
sneakkaan yläkertaan. Noudan OTY:n
toimistosta (tällä hetkellä enää) puolik-
kaan ja poistun lähimmästä ikkunasta.
Terveiset fukseille:
Pitäkää hauskaa, kokeilkaa rohkeasti
kaikkea uutta, älkää kuolko ennen Wap-
pua.

Paras haalarimerkki mielestäsi?
OJ Päällikkö
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15: 09: 31 < windance> puoli sivua täyttämättä, siihen saa vaikka
niksi-terminaalin irkkiquoteista

15: 09: 46 < windance> niin että tissit, heittäkääpä mitä kaikkea voi
tehdä vanhoilla sukkahousuilla

15: 10: 17 < Gertrud> pakkonostaa rahaa osuuspankista
15: 10: 29 < Gertrud> suodattaa kahvia
15: 10: 38 < Gertrud> leikkiä neekeriä
15: 10: 41 < windance> niksimuodossa kokonaisilla lauseilla kiitos
15: 10: 46 < Gertrud> hmh
15: 11: 14 < Uula> kuristaa tiedotusministerin
15: 11: 22 < windance> uusista sukkahousuista saa kätevästi vanhat

sukkahousut käyttämällä niitä kerran, altistamalla
ne auringolle tai katsomalla niitä vihaisesti

15: 11: 44 < Uula> vaihtoehtoisesti tukehduttaa

11: 10: 42 <@windance> kllll-ranneke lähti itsestään irti. eihän nämä
kestä mitään

11: 15: 21 <@windance> mut ei vissiin tämä hoploppirannekekkaan kestä
sit ens vuoteen asti

12: 31: 31 <@Gertrud> murra käsi, niin se säilyy siellä kipsin sisällä
ainakki pari kuukautta pidempään

12: 35: 16 <@T3mu> parempi olla tajuissaan sairaalassa että voit
huolehtia ettei ne revi sitä irti

Niksi-Terminaali



Uusia toimintaohjeita hyvin
suoritettuun fuksipalvelukseen
Uusilla fukseilla on varmasti mielessään

monia kysymyksiä tulevaan palveluk-

seensa liittyen. Tässä kerrotaan lyhyesti

muutamista käytäntöihin liittyvistä asi-

oista.

Yksi peruskoulutuskaudella harjoitelta-

vista asioista on ohjelmoinnin perusteet.

Tarkoitus on, että opiskelija pystyy kou-

lutuksen jälkeen paineen alla kokoamaan

ja purkamaan miinaharavan koodin kym-

menessä minuutissa. Koulutuksessa myös

panostetaan siihen, että opiskelija osaa

käyttää oikeita välineitä. Tietokone ei ole mikään

lelu ja sen huolimaton käyttö voi aiheuttaa

vaaratilanteen. Välineet tulee myös huoltaa. Näy-

tön puhdistus ja öljyäminen tulee suorittaa viikot-

tain.

Raskaan koulutuspäivän aikana täytyy huolehtia

myös omasta ruumiinvoinnistaan. Yliopiston

alueella saa ravitsevia aterioita monista

kanttiineista, oikeaan aikaan menemällä vähäisellä

korpo-jonottamisella.

Iltavahvuuslaskentoja ei ole, akateeminen vapaus.

Alkoholia voi saada seudun kaupoista rahaa

vastaan.

FUKSINAALI 2016


