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Pääkirjoitus
Heipä hei!

Aika on taas vierinyt vähän liiankin nopeaa, ja näinpä onkin taas 
yhtäkkiä aika julkaista uusi terminaali. Kuten edellisen lehdenkin 
kohdalla, julkaisu venyi taas vähän pidemmälle kuin mitä alun perin 
toivoin. Alkaa toisaalta vaikuttaa siltä että Terminaalin julkaisu ai-
kataulun mukaisesti on haaste jota ei kannata aliarvioida. Lehden 
taittamiseen kului tällä kertaa paljon vähemmän aikaa kuin viimeksi, 
toivottavasti se johtuu taitojeni paranemisesta eikä huolimattomuu-
desta. Lehteen on taas saatu mielestäni hyvin sisältöä ainaki mää-
rällisesti mitattuna. Tästä taas suuret kiitokset kaikille juttuja tehneil-
le. Laatua en tosin uskalla taata.

Oma kevättalveni kului ainakin suurimmaksi osaksi mukavissa 
merkeissä, toivottavasti voitte sanoa samaa itsekin. Paljon on taas 
tapahtunut ja vauhtia on riittänyt. TEK-akatemiassa ja KMP:llä tuli 
käytyä ja voin suositella kumpaakin reissua lämpimästi. Menestyk-
seni Otaniemi pelissä KMP:llä ei kyllä ollut kovin hyvä, mutta ei pu-
huta siitä tässä sen enempää. Wappua on odotettu kovasti ja kohta-
han se jo alkaakin. Näin fuksina erityisesti hype on todella korkealla, 
odotan jo sitä että pääsen uudelleensyntymään tähän maailmaan 
teekkarina.

Minulla ei kyllä todellisuudessa ole mitään kovin erityistä sanotta-
vaa, ja taidankin lopettaa juttuni tähän etten tylsistytä teitä lukijoita 
liikaa. Itse asiassa arvostan, jos jaksoit lukea höpötyksiäni edes 
tähän asti.
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Kiitos jutuista 
Bekim ja Tomi!

:^)
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Pj-palsta 
Heissun Keissun!

Kevät on vihdoin tullut ja sen myötä WAPPU on myös täällä! Al-
kuvuosi on mennyt aivan hurjaa vauhtia, juurihan oli vasta vaali-
kokous. Titeeneilläkin tuli Otaniemessä pyörähdettyä, joukkomme 
panostus ei kuitenkaan riittänyt aivan voittoon asti, mutta sotasaalis-
ta voi ainakin vielä kiltahuoneella käydä ihastelemassa (ja punnitse-
massa). 
 Odotan myös suuresti kiltamme aivan uutta tapahtumaa, 
vauhtijuoksua. Itse olen mukana juoksemassa ja aion myöskin lah-
joittaa rahaa OYS:n lastenklinikan hyväksi. Mikäli et ole aikaisem-
min kuullut vauhtijuoksusta, niin löydät lisätietoja vauhtijuoksu.otit.fi. 
Kannustan ehdottomasti niin 
katsojia kuin juoksijoita osallistu-
maan lahjoitukseen.
 Ei mulla oikeastaan 
muuta, pitäkää hauska wappu ja 
muistakaa juoda vettä! :-)

Jenna “Kurantti” Onnela
Puheenjohtaja



Suuri PJ-benchmarkki_tutkimus

Oulun Tietoteekkareilta löytyy paljon kivoja perinteitä, ja uusiakin tulee aina välillä. Yksi pisimmistä 

perinteistä, jo vuodesta 1990 (ensi vuonna 30v hype!) asti on ollut uuden puheenjohtajan 

benchmarkki. Tässä aktissa killan vaalikokouksessa valittu uusi puheenjohtaja juo 4 x 0.33l, 

alkoholipitoisuudeltaan 4.7%-5.8% sisältäviä juomia tuopista. Tähän juomien nauttimiseen käytetty 

aika on kyseisen puheenjohtajan benchmarkki.

Vuosien varrella olen nähnyt tämän perinteen toteutetun vaalikokouksissa kunniallisesti lukuisia 

kertoja. Itsekin oluiden ystävänä halusin tutkia tätä perinnettä tarkemmin ja mahdollisesti suorittaa 

kyseisen aktin itsekin, ehkä jopa suostutella muitakin suorittajia mukaan. Siispä tuumasta toimeen!

Analyysi

Kuten aiemmin mainittiin, on PJ-benchmarkin suorittanut ensimmäisen kerran killan toinen 

puheenjohtaja Petri Kopsa vuonna 1990. Killan alkuvuosien puheenjohtajien suoritusajat ovat 

kadonneet historian hämäriin: käyttämäni lähdemateriaalit sisältävät ennen vuotta 2005 

suoritetuista benchmarkeista vain yhden arvion (2-3min) näiltä vuosilta. Ovatko esi-OTiTlaiset 

pitäneet benchmarkkausta hupsutuksena, josta ei ole viitsitty ottaa aikoja ylös? Vai onko ajat syönyt 

tietokonevirus aikojen takaa? Vastausta voimme vain arvailla.

Tallessa olevia aikoja voimme toki tutkia. Tarkkoja aikoja löytyy yhdeksältä vuodelta. Vuoden 1998 

puheenjohtajalle Sipi Kylmälälle käytämme tarkan ajan puuttuessa arvion keskiarvoa (2-3min = 

2:30min).

Vuosi PJ / Pääministeri Benchmark

2019 Jenna Onnela 9:19.63

2018 Niklas Riikonen 1:52.676

2017 Uula Ranta 0:33.0

2016 Zacharias Hellberg 0:28.685

2013 Matti Pulkkinen 4:50.0

2011 Eliska Nyrönen 6:09.0

2008 Onni Komulainen 2:04.0

2007 Tuomo Mattila 5:55.0

2005 Janne Tuovinen 0:42.2

1998 Sipi Kylmälä 2:30:0

Yllä olevissa taulukoissa ovat analyysiin käyttämämme ajat.

Keskiarvo (kaikki ajat) = 3:26.419

Keskiarvo (Top 3) = 0:34.628

Mediaani (kaikki ajat) = {2:30:0, 2:04.0}, KA = 2:17.0

Mediaani (Top 3) = 0:33.0

Dataa katsomalla nähdään puheenjohtajien välillä olevan suuriakin eroja. Ajat ovat pysyneet alta 

kymmenen minuutin ja tällä välillä ajat sitten vaihtelevatkin yli yhdeksästä minuutista jopa alle 

puoleen minuuttiin. Kolme nopeinta suorittajaa ovat jokainen onnistuneet saamaan aikansa alle 

minuutin. Analyysini nähtyäni aikeeni suorittaa oma benchmarkkini saivat tuulta siipiensä alle. Jos 

näin moni ihminen voi juoda neljä olutta noin reilu kolmessa minuutissa niin kyllähän minäkin 

pystyn, eikö niin?

TOP 3

Vuosi PJ/Pääministeri Benchmark

2016 Zacharias Hellberg 0:28.685

2017 Uula Ranta 0:33.0

2005 Janne Tuovinen 0:42.2

Eikö niin?

Terminaali testaa: PJ-benchmark

Oluiden juominen on tunnetusti paljon hauskempaa tovereiden kanssa. Siispä tätä tutkimusta varten

pyysin mukaan muita Terminaalin toimittajia, OTiTin vuoden 2018 hallituksen jäseniä, sekä Pajun. 

Värväyksen lopussa hallussani oli itseni lisäksi seitsemän (7) haasteeseen vastannutta urhoa. 

Suorittajille suoritettiin haastattelu sekä ennen että jälkeen juomisen. Illan edetessä jotkut 

vapaaehtoisista innostuivat suorittamaan jopa useamman kuin yhden benchmarkin.

Haastattelut
Kuka olet: Paju

Ennen suoritusta

Mikä on tai on ollut korkein asemasi OTiTilla? 2015 tiedotusministeri
Mitä aiot juoda? Original greippi lonkero 5.5%
Miksi teet tämän itsellesi? Koska en ole ennen tätä tehnyt
Mitä veikkaat ajaksesi? Alle 30min
Vapaa sana: Bekim mee töihin!

Aika: 09:22.86 (miinus pari sekuntia, Pajulle ei kerrottu, ettei aikaa

pysäytetä ennen kuin juomakannu on laskettu takaisin pöydälle)

Suorituksen jälkeen

Miltä nyt tuntuu? Vähän kyllä pöhöttää
Oliko tämä hyvä idea? On ollut minulla huonompia ja parempiakin
ideoita
Milloin suoritat PJ-benchmarkin seuraavan kerran? Kokeillaan tuota
Wappuna frisbeerin erätauolla pelikaljoilla
Vapaa sana 2.0: Bekim mikset oo menny töihin?
Pajuhan innostui illan aikana suorittamaan benchmarkin toisen kerran.

Toinen kierros

Miksi teet tämän itsellesi? Äskeinen oli vasta treeniä ja nyt vasta oikea suoritus
Tunnari suorituksen ajaksi: Mies ulos sinusta https://www.youtube.com/watch?v=IEcObiev8z0

Aika 3:07.76
Oliko tämä hyvä idea? Suunnilleen yhtä hyvä kuin toiset pelit frisbeerissä

Kuka olet: Janne “GamesNate” Eskola

Ennen suoritusta

Mikä on tai on ollut korkein asemasi OTiTilla? Kulttuuriministeri 2018
Mitä aiot juoda? Sandels 5.3%
Miksi teet tämän itsellesi? Tää tuntu hyvältä idealta kännissä ja läpällä
Mitä veikkaat ajaksesi? Alle neljä minuuttia
Vapaa sana: Nyt jännittää ihan saatanasti

Aika: 15:03.69
Suorituksen jälkeen

Miltä nyt tuntuu? *norjaa* vessan oven takaa
Oliko tämä hyvä idea? Tämä ei ollut huonoin idea
Milloin suoritat PJ-benchmarkin seuraavan kerran? 2020 vaalikokouksessa
kun minut valitaan pj:ksi
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Vapaa sana: Olen löytänyt aivan uudenlaisen kunnioituksen OTiTin puheenjohtajia kohtaan

Kuka olet: matti _

Ennen suoritusta

Mikä on tai on ollut korkein asemasi OTiTilla? Pc-vastaava 2018
Mitä aiot juoda? 4.7% santtu
Miksi teet tämän itsellesi? Ryhmäpaine
Mitä veikkaat ajaksesi? Alle 5
Vapaa sana: Paju mee töihin

Aika: 1:34.76
Suorituksen jälkeen

Miltä nyt tuntuu? Sebu voitettiin ni hyvältä
Oliko tämä hyvä idea? Ihan hyvä idea jos haluaa vetää 4 olutta alle
kahteen minuuttiin
Milloin suoritat PJ-benchmarkin seuraavan kerran? Toivottavasti en
jouluna
Vapaa sana: :däb:
matti_ innostui Pajun tapaan myös suorittamaan uudemman kerran.

Toinen kierros

Miksi teet tämän itsellesi? Toinen kerta toden sanoo
Tunnari suorituksen ajaksi: DBS ultimate battle https://www.youtube.com/watch?v=GH9u4eZQGk8

Aika: 0:58.97
Oliko tämä hyvä idea? No parempi idea kuin aikaisemmin
Tämä ei suinkaan vielä riittänyt entiselle PC-vastaavalle eli killan tärkeimmälle henkilölle, vaan matti_

suoritti benchmarkin vielä kolmannenkin kerran.

Kolmas kierros

Miksi teet tämän itsellesi? Mulla ei oo mitään ideaa
Tunnari suorituksen ajaksi: Not a mermaid story https://www.youtube.com/watch?v=YOGPVVuj4h8

Aika: 0:41.11
Oliko tämä hyvä idea? No ei vitussa
Vapaa sana: **** *****, helpompi pyytää lohia kuin löytää pilluämmiä

Kuka olet: Rainer “kal3vi” Laaksonen

Ennen suoritusta

Mikä on tai on ollut korkein asemasi OTiTilla? Sisäministeri
Mitä aiot juoda? Ale cog exporttia 5.2%
Miksi teet tämän itsellesi? Mielenkiinnosta
Mitä veikkaat ajaksesi? Toivotaan viittätoista minuuttia, pelätään puolta
tuntia
Vapaa sana: Paras muoto oluen nauttimiseen on kannunkautta

Aika: 22:44.79
Suorituksen jälkeen

Miltä nyt tuntuu? Kakskytkaks nelkytviis
Oliko tämä hyvä idea? Best one I ever had
Milloin suoritat PJ-benchmarkin seuraavan kerran? Vuonna 2245
Vapaa sana: (Pitkän harkinnan jälkeen) Kaikkien tulisi koittaa tätä

Kuka olet: Sebu_

Ennen suoritusta

Mikä on tai in ollut korkein asemasi OTiTilla? Pc-vastaava 2017
Mitä aiot juoda? Lonketti original gin and grapefruit 5.5
Miksi teet tämän itsellesi? En viisastunut kerrasta
Mitä veikkaat ajaksesi? Valitettavasti yli 2 min
Vapaa sana: Terveisiä äidille ja Bekim mee töihin

Aika: 01:02.90
Suorituksen jälkeen

Miltä nyt tuntuu? Voittajafiilis
Oliko tämä hyvä idea? Tää oli vittu paras idea varmaan pariin
kuukauteen
Milloin suoritat PJ-benchmarkin seuraavan kerran? Ei ainakaan ennen
seuraavaa terminaalia
Vapaa sana: Kaikkien kannattaa kokeilla tätä joskus eläessään,
varsinkin sandalffin
Vanhana PC-vastaavana Sebu_ ei tyytynyt kertaan, vaan lähti hetken levättyään parantamaan 

suoritustaan

Toinen kierros

Miksi teet tämän itsellesi? Mä tunsin jonkun sisälläni kysyvän saman kysymyksen. En tiedä 
vastausta
Vapaa sana: Piudi on vähän nössö jos ei tuu tänne
Tunnari suorituksen ajaksi: Jeesuksen kanssa https://www.youtube.com/watch?v=F237npBStJY

Aika: 1:29.10
Miltä nyt tuntuu? Mä tunsin suorastaan, että Jeesus ei ois ollu mun kanssa, suorastaan mua 
vastaan. Olen pettynyt itseeni.

Kuka olet: Tomi

Ennen suoritusta

Mikä on tai on ollut korkein asemasi OTiTilla? Sosiaalityöntekijä
Mitä aiot juoda? Koffia
Miksi teet tämän itsellesi? Isot pojat pakotti
Mitä veikkaat ajaksesi? Tuuuuuuuuuuunti pari
Vapaa sana: Jooo

Aika: 1:50.32
Suorituksen jälkeen

Miltä nyt tuntuu? Joooo
Oliko tämä hyvä idea? Olihan se
Milloin suoritat PJ-benchmarkin seuraavan kerran? Huomenna
Vapaa sana: Joo | ei vittu mun olkapää
Tunnetusti kaksineuvoinen Tomi suoritti neuvokkaasti myös PJ-

benchmarkin kaksi kertaa

Toinen kierros

Miksi teet tämän itsellesi? Isot pojat pakotti
Tunnari suorituksen ajaksi: DBZ Canadian Theme https://www.youtube.com/watch?v=xAOCnSKz-x8

Aika 49:25
Oliko tämä hyvä idea? Ehottomasti
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Kuka olet: Kannadan

Ennen suoritusta

Mikä on tai on ollut korkein asemasi OTiTilla? Kulttuuriministeri
Mitä aiot juoda? Kaljaa sandels 4.7%
Miksi teet tämän itsellesi? Taisin olla humalassa kun tätä kysyttiin ja
minähän pidän lupaukseni
Mitä veikkaat ajaksesi? Jotakin 5 sekunnin ja puolen tunnin välillä
Vapaa sana: Jaa

Aika 5:49:30
Suorituksen jälkeen

Miltä nyt tuntuu? Jos minä olen minuutin sisällä Visasta niin kaikki on
ok. Kalja on hyvää, sitten se oli pahaa, mikä on outoa
Oliko tämä hyvä idea? Oli tämä hyvä idea
Milloin suoritat PJ-benchmarkin seuraavan kerran? Pidetään kuukausi
taukoa ja katsotaan sitten
Vapaa sana: Ai vittu ai vittu, *Kannadan sanoo pidellen kylkeään
kivuliaan näköisesti*

Kuka olet: Sandalf

Ennen suoritusta

Mikä on tai on ollut korkein asemasi OTiTilla? Kassatäti, 2019
Mitä aiot juoda? Nimikko-olutta (sandels, nimim. muutettu) 4,7
Miksi teet tämän itsellesi? Koska nyt ihan oikeesti isot pojat pakotti (bakim, nimi muutettu, 90kg, 
yksikkö muutettu)
Mitä veikkaat ajaksesi? Vittu pii (se merkki, laita GamesNate tänne semmonen sitte(laita ite :D))
Vapaa sana: Öö, how to get to kys (Valtakunnallinen kriisipuhelin 01019 5202)

Aika: 8:40.61
Suorituksen jälkeen

Miltä nyt tuntuu? *MAKAA MAASSA* IHAN HYVÄ TULOS, ENS SYKSYNÄ PAREMPI, *10 minuuttia 
myöhemmin* ihan hyvältä
Oliko tämä hyvä idea? Voin Vastata 10 minuutin päästä (toim. Huom. Oli se)
Milloin suoritat PJ-benchmarkin seuraavan kerran? No jos sua kiinnostaa ens syksynä seurata miten
kilpailijat on kehittyneet niin sillon
Vapaa sana: Genton asenusohjeet latinaksi, Missö  pillu ämmiäp (tietäjät tietää), Ai vittu mun 
olkapää

Lisäanalyysiä

Tässä ovat suoritetut ajat Terminaalin testausillasta.

Testaaja Benchmark

Paju 1 9:20.86

Paju 2 3:07.76

GamesNate 15:03.69

matti_ 1 1:34.76

matti_ 2 0:58.97

matti_ 3 0:41.11

Kal3vi 22:44.79

Sebu 1 1:02.90

Sebu 2 1:29.10

Tomi 1 1:50.32

Tomi 2 0:49.25

Kannadan 5:49.30

Sandalf 8:40.61

Keskiarvo (ensimmäiset benchmarkit) = 8:15.90

Keskiarvo (kaikki ajat) = 5:37.96

Mediaani (ensimmäiset benchmarkit) = {8:40.61, 5:49.30, KA = 7:14.96}

Mediaani (kaikki ajat) = {1:50.32}

Näin voimme nähdä, ettei PJ-benchmarkissa hyvän ajan saaminen ole mikään helppo homma. 

Tyhjään vatsaan vedetyt benchmarkit olivat keskiverrosti selvästi hitaampia kuin suoritukset joissa 

oli suorituksia alla. Suuri yläpeukku matti_:lle, joka ei ainoastaan suorittanut benchmarkkia kolmesti 

yhdessä illassa, vaan sai kolmannella suorituksellaan itselleen tuloksen, jolla olisi päässyt 

puheenjohtajien Top 3 suoritusten joukkoon. Lähimmäksi entisten puheenjohtajien suoritusten 

keskiarvoa pääsi Paju toisella suorituksellaan ja lähimmäksi mediaanien keskiarvoa pääsi Tomi. Tästä 

voidaan päätellä, että OTiTin seuraava PJ-vaalien voittaja on Tomi tai sitten neljä lonkeroa juonut 

Paju. Tuloksesta riippumatta toivottakaamme uusi tyrannimme sekä hänen PJ-benchmarkkinsa, joka 

tulee olemaan rakkaan kiltamme kolmaskymmenes virallinen suoritus, tervetulleeksi raikuvin 

hurraahuudoin!
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Wappu on kuin pitzsa ja alkoholi 
sen ananas

Maailman paras Wappu, se 
oululainen paraswappu, lähes-
tyy ja on aika kaivaa pölyisistä 
arkistoista esiin wappuwinkkejä 
wanhenevalta tieteenharjoitta-
jalta.

Jaan vinkit kategorioihin ja teen 
loppuu vielä koosteen, jotta 
laiskalla lukijalla olisi mahdolli-
simman helppoa lähteä paranta-
maan omaa autenttista wappue-
gsberienceä :D, koska tiedän 
että Teekkari menee helposti 
sieltä mistä aita on maatunut.

Logistiikka ja tilapalvelut:
- Jos omistat pyörän, hanki 

siihen kunnon lukko ja 
kiinnitä se aina vähin-
tään toiseen pyörään, tai 
mielellään johonkin kiin-
teään kaupungin omis-
tamaan objektiin, kuten 
lyhtypylvääseen. Oulu on 
pyörävarkaiden villi länsi, 
eikä tätä tule ottaa varsin-
kaan Wapun riennoissa 
leikillä. Muista myös, että 
pyörää kannattaa huoltaa 
keväisin. Ketjut kireälle, 
renkaat täyteen ja öljyä 

- liikkuviin osiin!
- Jos et pidä pyöräilystä, 

etenkään silloin kun tulee 
kolmekuukautisen vauvan 
kokoisia loskapalloja tai-
vaalta, hanki Waltti-kortti 
ja sille arvoa tai kautta

- Wesibussi on kiireettö-
mälle kulkijalle kätevä 
tapa pendlata keskusta 
- linnanmaa väliä. Muista 
tarkistaa aikataulu ja va-
raa jonottamiselle 30-60 
minuuttia aikaa

- Taistelupareittain tai 
ryhmissä kulkeminen 
on ehdottomasti paras 
vaihtoehto. Muista pitää 
kaverista huolta, ja kulje 
kaver(in|eiden) kanssa, 
jotka ajattelevat samoin. 
(Hyvin yleinen aate Teek-
karien kesken, joten ta-
pahtumissa ei ole hätää.)

- Pidä repussa puhdasta 
alusvaatekerrastoa ja 
paitaa, sekä perushygie-
niatarpeita. Yöpyminen 
muualla kuin kotona on 
yleistä ja välillä välttämä-
töntä

- Valmistele oma reisima-
joitus. Hanki tai pese toi-
nen tyynyliina ja esimer-
kiksi makuupussi, jotta 

- tarvittaessa voit tarjota 
yöpaikkaa kaverille tai 
hoitaa hassuksi vetäneen 
kaverin turvallisesti unten 
maille

- Pese pyykit ja siivoa 
kämppä. Et tule jaksa-
maan tai haluamaan 
tehdä tätä Wapun aikana. 
Ennakoi, tiedät kyllä mik-
si! - Liikenneturva

Ravinto ja juoma:
- Kannattaa varautua 

tekemällä pakastimeen 
valmiiksi läjän esim. 
makaroonilaatikkoa, tai 
muuta helposti mikros-
sa lämmitettävää settiä. 
Lisäksi varautumista 
kannattaa laajentaa esim. 
Hernekeitolla tai muulla 
purkkimuonalla, jolla voi 
tuottaa vähän vaihtelua 
wapun ruokavalioon. 

- Älä käytä hellaa tai uunia 
kännissä!

- Eväät on kova luu. Ba-
naanit ja hedelmät on 
kohtuullisen halpa tapa 
lykätä nälkää ja sisältävät 
tärkeitä hivennäisaineita, 
joita varsinkin märkää 
wappua viettävä tarvitsee 
virtsatessaan vesiliukoiset 
vitskut kuusen juureen tai 
posliinipesäkkeeseen

- Jos juot, muista hivenai-

- neet. Joku multivitamiini-
tabletti ja vissy on kova 
kombo aamuiksi, jos tyki-
tät päivät pitkät diureettia 
elimistöösi. Munuaiskivut 
ja liskot vähenee, kun 
muistat ainakin C, B, Mg, 
Zn

- Krapulanyrkki: Sekoita 
viinaa appelsiinimehuun 
(n. 5-9 til.-%), tökkää 
tikku sisään ja laita pa-
kastimeen. Näillä tikuilla 
lähtee aamu melko ma-
kiasti paranemaan jos 
viime ilta on ollut rankka. 
Jos et juo alkoholia: me-
hujää on hyvää ilmankin 
alkoholia! Lisää viinaa 0 
til.-% appesiinimehuun.

- Parita mukaan ottama-
si alkoholiannosmäärä 
vastaavalla määrällä 
alkoholittomia parin desin 
annoksia. Pysyt taiste-
lukunnossa sekä tämän 
päivän, että seuraavan 
puolella, jos pidät nestey-
tyksen kunnossa. Lisäksi 
hauskuus jatkuu _paljon_ 
pidempään, jos ei vedä 
övereitä, vaan tasapai-
nottelee nousuhumalassa 
koko tapahtuman ajan, 
ja juo laskuhumalan pois 
_vedellä_ ja _ravinnolla_, 
ei lisäalkoholilla!

- Muista, että syödä pitää 

Wappuvinkkejä
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- joka päivä, mutta alkoho-
lia voi nauttia budjetin ja 
fiiliksen mukaan valittuina 
päivinä.

Ohjelma:
- Wappu on täynnä tois-

taan mahtavampaa 
ohjelmaa, johon satojen 
ihmisten joukko panostaa 
tuhansia henkilötyötunte-
ja ja kymmeniä tuhansia 
euroja kevään mittaan

- Osallistu varsinkin fuksina 
_kaikkeen_

- Taphtumassa voi olla vain 
hetken, mutta kannattaa 
selvittää minkälainen 
meno missäkin on. Pel-
kät tapahtuman nimet ja 
kuvaukset eivät yleensä 
anna kattavaa kuvaa, 
vaan kokemus kertoo 
mikä juuri sinulle on se 
paras Wapputapahtuma

- Muista, että joka päi-
vä ei kannata eikä pidä 
ryypätä. Alkoholi on kiva 
lisä, mutta tapahtumissa 
viihtyy ilmankin.

- Luennoilla ja tenteissä 
kannattaa käydä varauk-
sellisesti. Käy ehdot-
tomasti suorittamassa 
pakollisen opetuskerrat 
ja tentit, mutta lähde 
mahdollisimman pian 
järjestettyyn ohjelmaan 

-  (Opintovarustus - haalarit 
ja hassu hattu)

- Älä anna opintojen tai 
alkoholin olla syy olla 
osallistumatta.

- Jonottaminen on osa 
Wappu-360-experienceä! 
Wesibussin ja wappusit-
sien fyysinen jonotus on 
hauska tapa viettää yö 
kavereiden kanssa. Lani-
ta, pelaa lautapelejä, ota 
vaikka teltta ja lämmintä 
kaakauta mukaan. Kave-
rit on tässä tärkeitä, mutta 
niitä löytää varmasti myös 
jonosta.

- Jonoihin kannattaa men-
nä ennemmin kuin myö-
hemmin. Aamuyö on jo 
myöhemmin, vastaavasti 
WB:n normiajoon 30 min 
ei välttämättä riitä jono-
tusajaksi.

Raha:
- Tee itsellesi budjetti wa-

pulle. Muista, että pitää 
syödä ja elää myös tou-
kokuussa ja mahdollisten 
kesätöiden eka palkka 
tulee yleensä vasta tou-
ko-kesäkuun vaihteessa!

- Hanki WappuCombo, jos 
tiedät että haluat käydä 
tapahtumissa mahdolli-
simman paljon. Vaikket 
olisi varma, että osallistut 

-  kaikkeen, tulee halvem-
maksi hankkia Combo 
hyvissä ajoin, ja vaikka 
auttaa kaveria lipun kans-
sa myöhemmin jos et 
itse pääsekään johonkin 
tapahtumista.

- Jos juot, tuo omat juomat 
ja vältä baareissa juomis-
ta. Anniskeluravintolois-
sakin on mahtavaa Wap-
puohjelmaa, mutta siellä 
norkoilu käy nopeasti tosi 
raskaaksi lompakolle.

- Älä ota lainaa ryypä-
täksesi, mutta kaverilta 
kannattaa pyytää apua, 
jos tilanne näyttää tiukalta 
syömisen tai asumisen 
suhteen

- Tulee kalliiksi, jos syöt 
tapahtumissa tai niiden 
välissä ravintoloissa tai 
pizzerioissa. Syö ennen 
tapahtumaan lähtöä ja 
ota mahdollisesti bants-
ku tai appelsiini mukaan 
evääksi, jos on pidempi 
päivä edessä.

Wappu on ihmisen parasta aikaa. 
Koulukunta, johon itse kuulun, 
on Wabu ei lobu! - mutta täytyy 
myöntää, että Wabu on huomat-
tavasti hiljaisempi ja tylsempi 11 
kuukautta vuodessa. Tämä kuu-
kausi kannattaa tykittää täysillä, 
että sitten on hauskuutta ja muis-
toja pankissa sen pitkän Wapun 

hiljaisemman kauden varalle.

Otsikkoon palatakseni tahdon vie-
lä korostaa, että omaa fuksiwap-
pua ei kannata päättää vararik-
koon ja yliopistolliseen sairaalaan. 
Hauskempaa on, kun on talous ja 
hyvinvointi reilassa ja muistaa wa-
pusta muutakin kuin aamupäivät. 
Wappu on pitzsa, yksi mahtavim-
mista ravintomuodoista ja asia, 
jota omalla tavallaan joka ikinen 
rakastaa, ja alkoholi on sen ana-
nas, osan mielestä se on kiinteä 
osa, toiset ei tykkää, mutta oikein 
käytettynä se kruunaa pitszan!

Fuksiwappuna nauti siitä, että 
kaikki valmistelee ohjelmaa 
pääasiassa sinua varten. Harva 
ajankohta elämässä on semmoi-
nen, että 90% massasta tekee 
parin viikon ohjelman tiettyä ryh-
mää varten. Nauttikaa nyt täysin 
sydämin, ja tulkaa ensi vuonna 
sitten tekemään parasta Wappua 
tuleville fukseille.

Muista, että tenttejä uusitaan 
ja opiskelulle jopa KELA antaa 
lyhennysapua 6 vuoden opin-
noille. Yliopisto antaa sinulle 7 
vuotta aikaa. Älä jätä nauttimatta 
opiskelijaelämästä sen takia, että 
laitos haluaa sinusta rahaa. Töitä 
kerkeää tehdä elämässään ja 
saat maksettua kyllä opintoaikasi 
yhteiskunnalle takaisin moninker-
taisesti!
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Rahis Chronicles
Oli synkkä ja myrskyinen yö. Sade 
oli rummuttanut toimistoni ikkunaa 
vasten aamusta saakka. Olin juuri 
saanut viimeisen raportin valmiiksi 
ja päättänyt rentoutua laatusikarin 
pehmeässä tuoksussa, kun yllät-
täen toimistoni oveen koputettiin. 
Syvän huokauksen jälkeen pyysin 
koputtajaa astumaan sisään. Hän 
esitteli itsensä Jonne Jannuseksi 
(nimi muutettu) ja pyysi minua suo-
rittamaan tärkeän tehtävän. Osasin 
aavistaa tehtävän olevan sopima-
ton taidoilleni, mutta raudanlujana 
ammattilaisena en antanut sen 
näkyä ulospäin. Hyväksyin toime-
nannon rutiininomaisesti.  
Jotenkin noin se halko muistaak-
seni meni, löytyy varmaan pöy-
täkirjasta suurinpiirtein samoilla 
sanoilla. No siitä viis, kumminkin 
päätin tallentaa retkeni kuviin koska 
joku on joskus väittänyt että tarinani 
ovat fiktiota.

Kuva 1 - Ilma kuin tilinpäätös, 
päältä kaunis mutta alla vituttavaa 

Istanbuliin. Tiedustelutietojen mu-
kaan neuvostoliittolaisella vakoo-
jalla on elintärkeää informaatiota 
tehtävääni liittyvän salaisen tilauk-
sen sisällöstä. Tiedustelupalvelun 
johtaja oli hyväksynyt pyyntöni 
unohtaa Geneven sopimukset mui-
den keinojen pettäessä. Hyödyn-
täen luonnollisia kykyjäni onnistuin 
paikantamaan vakoojan ja lukitse-
maan hänet jäätelöauton pakaste-
koppiin. Hyvänmielinen neuvottelu 
ei tuottanut tulosta, joten joudun 
hylkäämään lailliset keinot ja kai-
vamaan esille Unabomberin mani-
feston. Puolen tunnin kohdalla hän 
alkoi huutamaan armoa ja suostui 
kertomaan kaiken, mutta jatkoin 
lukemista vielä vartin koska en ha-
lunnut lopettaa keskellä kappaletta. 
En jaksanut selata telegrammia niin 
ylös asti että olisin voinut kertoa 
tämän ihan sanasta sanaan, mutta 
uskon muistavani oikein. Sihteeri 
voinee varmistaa.

Kuva 2 - Mallit löyty, kimaltaa kau-
niisti kuin plussalle jäänyt tilinpää-
tös

Keikka ei tulisi onnistumaan ilman 
malleja ja kaupungin parhaat mallit 
löytyvät kaupungin pahamaineisim-
malta kasinolta. Kasino on täynnä 
pelottavia körmyjä ja viekkaita 
valehtelijoita. Siellä on myös alan 
paras kameravalvonta. Sen ohit-
taminen ei tulisi olemaan helppoa. 
Tiesin että tärkeintä on sulautua 
massaan joten päätin liikkua pyö-
rällä ja naamioitua pyörälähetiksi. 
Kukaan ei tulisi epäilemään mitään. 
Olin oikeassa, valeasuni toimi 
erinomaisesti. Pääsin livahtamaan 
vaivatta biljardisalin läpi takahuo-
neeseen. Löysin etsimäni mallit ja 
kaappasin ne matkaan. Olin on-
nellinen koska mallit olivat lähellä 
sydäntäni, olinhan laittanut ne 
povitaskuuni turvaan. Matkalla ulos 
paikan pääjehu huomasi minut, 
mutta valeasuni + selitys miten olin 
toimittamassa pakettia upposivat 
häneen ihan täysin ja pääsin jatka-
maan matkaa ongelmitta.  
Kiltahuoneella sattuu ja tapahtuu 
kaikenlaista niin en usko muistini 
olevan väärässä. Aika varmasti 
kaikki tapahtui juurikin näin ja PJ 
lienee kanssani samaa mieltä.

Kuva 3 - Baanakin jo melkein yhtä 
kuiva kuin tilinpäätöksen laatiminen

Mafian laiton raha poltti taskussani. 
Tein matkaa kohti jalokivikauppaa 
jossa minun oli tarkoitus tehdä 
valeosto. Huono tuuri ja huonot 
valinnat olivat saattaneet minut 
mafian rahanpesijäksi. Koko kehoni 
tärisi, se ei voinut olla kylmästä sillä 
aurinko paistoi ja tiet olivat kuivia, 
olin peloissani. Jokainen vastaan-
tulija olisi voinut olla siviilipoliisi, 
jokainen vastaantulija olisi voinut 
olla vapaan elämäni viimeinen. 
Valeosto ei mennyt sujuvasti, mutta 
sain asian kangerrellen ulos pelon-
kankeasta kehostani. Minut käsket-
tiin jatkamaan matkaani pankkiin 
lempeällä äänensävyllä, mutta 
jäätävällä katseella. Voisin vannoa 
että tiskin alta pilkotti laiton tuliase. 
Oloni oli entistä kauheampi. “Jäisin 
varmasti pankissa kiinni”, ajattelin. 
Pankin ulko-ovella jouduin kerää-
mään kaikki voimani ja rohkeuteni 
että uskalsin astua sisään. Tyypil-
linen pankin lämmin tunnelma oli 
kadonnut, tuntui kuin koko paikkka 
olisi pysähtynyt ja kaikkien huomio 
olisi keskittynyt minuun. Väänsiin 
naamani vaivalliseen hymyyn ja 
lähestyin palvelupistettä. Ennen vii-
meistä askelta katsoin vielä vaivih-
kaa kämmeneeni kirjoitettua luntti-
lappua. Keskustelu tuntui kestävän 
tunnin, tuntui kuin jokaista sanaani 
epäiltiin. Lopulta rukouksiini vastat-
tiin ja pankkihenkilö uskoi tarinani. 
Rahat tulisivat olemaan tilillä parin 
päivän sisällä. Kiitin jumalaa äänet-
tömästi mielessäni ja kiitin pank-
kihenkilöä ääneen poistuessani. 
Suuri paino putosi harteiltani.  
Ylläoleva kertomus tuntuu tutulta 
niin eiköhän se ole silloin totta. Kul-
tasepän ja pankin valvontakamerat 
kertovat taatusti samaa tarinaa. 

“Kekkonen, Massikeisari Kek-
konen.” Hyvä ensivaikutelma on 
tärkein ajattelin viimeistellessäni 
rusettia. Tehtäväni oli tuonut minut 
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Pankkihenkilö voinee myös vahvis-
taa kaiken.

Kuva 4 - Kassantilitys meni suju-
vasti kuin tilinpäätöksen luku

Parkkeerasin hevoseni saluunan 
eteen ja hyppäsin ratsailta. Sidoin 
hevoseni tolpaan ja katsoin ympä-
rilleni. Kaikki paikalla tuijottivat mut-
ta koettivat esittää tekevänsä jotain 
muuta. Laitoin hattuni syvemmälle 
päähän ja lähestyin ovea itsevar-
moin askelin. Työnsin saluunan 
ovet auki ja astuin sisään. Kiitos 
ovien tuplasaranoiden, sillä oli tar-
peeksi liike-energiaa läpsäisemään 
minua hellästi perseelle. Saluunan 
elämä pysähtyi. Pianonsoittaja 
soitti yhden väärän nuotin ennen 
lopetusta tehdäkseen tilaanteesta 
dramaattisemman. Kaikki syöjät 
tiputtivat haarukkansa äänekkäästi 
lautaselle ja juojat löivät tuoppinsa 
pöytään. Saluunan jokainen sil-
mäpari oli liimattuna minuun. Otin 
itsevarman askeleen eteenpäin 
samalla kun oikea käteni lähestyi 
lanteillani olevaa asevyötä. Sala-
mannopeasti käteni sujahti vyössä 
olevaan taskuun josta sen liike 
jatkui kohti pianonsoittajaa. Heitin 
hänelle kolikon jotta hän jatkaisi 
soittamista. Hänen kauhistunut 
ilmeensä vaihtui naurunremak-
kaan ja elämä palasi saluunaan. 

Jatkoin matkaani tiskille ja tilasin 
oluen. Kerroin baarimikolle ettei 
hänen tarvitse puhdistaa tuoppia. 
Kaikki tietävät että vain kaikis-
ta vaarallisimmat henkilöt juovat 
olutta likaisesta tuopista ja halusin 
tehdä kaikille selväksi että minut 
kannatti jättää rauhaan. Keskus-
tan ruokapaikat ovat aika villejä ja 
en kai minä nyt teille valehtelisi. 
Kaikki jotka ovat käyneet syömässä 
lounasaikaan ovat varmasti kans-
sani samaa mieltä. Pianonsoittaja 
varmistanee tarinani. 

Kuva 5 - Alkupalaksi kevätkeitto, 
pitkä kuin tilinpäätölsen tarkastus

Kevät oli saapunut rintamalle. 
Yksikköni oli viettänyt viimeiset 3 
viikkoa vihollisen linjojen takana. 
Tehtävä oli ollut menestys, vihol-
lisen rautatielinjat oli räjäytetty ja 
tuhotusta huoltokomppaniasta oli 
löytynyt tärkeitä dokumenttejä. 
Kaikki sujui hyvin kunnes leirimme 
löydettiin ja pakenimme suoraan 
väijytykseen. Yksikkö kuvainnol-
lisesti räjähti, kaikki hajaantuivat 
erisuuntiin. Tehtävä oli jokaiselle 
selvä, selviä takaisin rajan oikealle 
puolelle. Yhteenotto oli minulle ras-
kas. Minulle kävi jokaisen nuoren 
miehen painajainen eli kumi puhki. 
Rakas ja luotettava pyöräni jonka 
Suomen arvoisa armeija oli minulle 
antanut oli haavoittunut. Mutta pyö-
rää ei jätetä, joten raahasin rengas-
vammaista pyörää mukanani. Mat-
ka oli pitkä ja raskas. Mietin monia 
asioita kuten toisin kuin laulussa 
venäläisen maantien hanki ei ollut 
valkoinen vaan enimmäkseen pois-
sa ja tilalla oli punaista asvalttia. 
Ajatukseni oli myös kotona odotta-
vassa vaimossa, olinhan mennyt 
naimisiin jo sotilaalle sopivassa 
iässä eli 18-vuotiaana ensimmäisel-
le lomalle päästyäni. Ajantajuni oli 
kadonnut jo aikoja sitten kun lopulta 
näin koko väripaletilla naamioidun 
pääesikunnan tukikohdan. Olin 
selvinnyt, lämmin onnellisuus täytti 
mieleni kun löin pyöräni hankeen 
esikunnan eteen ja tarvoin pitkin 
askelin sisälle etsimään munkki-
kahveja.Paluumatkalla oli muuta-
mia teknisiä ongelmia, jotka olen 
kertomuksessani maininnut. Silmin-
näkijät kertoneet samaa tarinaa. 
Mutta joo, jouduin siis tekemään 
kenttätyötä ja käymään kultasepällä 
ja pankissa. Koetin kertoa kaiken 

mitä muistin ja juurikin niin kuin se 
tapahtui.

Kuva 6 - Vituttaa kuin syyte väären-
netystä tilinpäätöksestä

Kuva 7 - Reissusta selviämistä voi 
juhlistaa kuin hyväksyttyä tilinpää-
töstä
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Pari vuotta sitten sain kunnian osallistua erinomaiselle tekniikan 
filosofiaa käsittelevälle luentosarjalle täällä Oulun yliopistolla. Nämä 
sinällään erinomaiset luennot eivät kuitenkaan runsain mitoin si-
vunneet heideggerilaista tekniikan filosofiaa, tuota aluetta, johon 
tutustumista olin kerta toisensa jälkeen lykännyt, mutta joka kuiten-
kin kolkutti alitajunnassani jatkuvasti. Tietotekniikan opiskelun aloit-
tamisen myötä tuo kolkutus yltyi varsinaiseksi paukkeeksi. Kuinka 
voin väittää opiskelevani tekniikkaa yliopistossa, jos en osaa edes 
siteerata yhtä tekniikan filosofian merkkiteoksista? Lopulta en voinut 
muuta kuin poimia Martin Heideggerin Tekniikka ja käänne -nimisen 
teoksen (alkup. Die Technik und die Kehre; puutteellisen saksan kie-
len taitoni vuoksi jouduin turvautumaan käännökseen) Pegasus-kir-
jaston hyllystä ja marssia se mukanani kotiin. Jotta teknillisfilosofi-
nen sivistyminen ei jäisi täysin henkilökohtaiseksi, ajattelin kirjoittaa 
teoksesta referaatinomaisen kirja-arvostelun muille filosofismielisille 
kollegoilleni – jos joku vaikka innostuisi... 
 Kirjan takakansitekstissä puhutaan kaleidoskoopeista, ja heti 
ensiksi joudunkin googlettamaan, mikä kaleidoskooppi on. Paljas-
tuu, että onhan minullakin ollut sellainen. Pettymyksekseni kirjan 
sisällössä puhutaan kuitenkin kaleidoskoopeista yllättävän vähän, 
mistä annan miinusta. 
 Kirjassa toistuva teema on paljastuminen. Toisen kappaleen 
alussa Heidegger kysyy: ”Mitä tekniikalla on tekemistä paljastumi-
sen kanssa?” Ja vastaa: ”Kaikki.” Seuraavilla sivuilla mukaan tulevat 
myös maasta louhittavat energiavarannot, jotka ilmeisesti liittyvät 
tekniikkaan kiinteästi, mutta en oikein saa pääpointista kiinni. Pää-
dymme kuitenkin lopputulokseen, että tekniikka ei ainakaan ole 
soveltavaa luonnontiedettä. Minua alkaa hieman turhauttaa. Tuntuu, 
että aihetta kierrellään ja kaarrellaan eikä lopullista vastausta ky-
symykseen tekniikan olemuksesta tunnu tulevan. Ehkäpä kirjailija 
pitää meitä jännityksessä ja on säästänyt sen viimeiselle aukeamal-
le. 
 Seuraavaksi pääsemme pohtimaan vaaran ja pelastuksen 

konsepteja, tosin en ymmärrä tästäkään hirveästi mitään, koska 
mielestäni aihetta käsittelevät lauseet ovat ristiriitaisia. Oma osuu-
tensa voi olla käännöksellä, ei tosin sillä, että kyseenalaistaisin 
kääntäjän ammattitaitoa! Olisi ollut mukavaa osata lukea alkupe-
räisteos saksaksi, mutta valitettavasti tuskin ymmärtäisin siitä sen 
enempää. Pian pääsemme Platonin ideamaailmaan, henkilökoh-
taiseen lempiosuuteeni. Kysymme: kuinka ideat ”oleskelevat” mie-
lessä, etenkin tekniikan idea? Valitettavasti Platonista siirrytään 
eteenpäin liian nopeasti, joten heti, kun luulen päässeeni kärryille, 
tipahdan taas kyydistä. Sisällön pysyessä yhtä hankalasti ymmär-
rettävänä kiinnitän kuitenkin huomiota pariin hauskaan verbiin: olio 
olioi ja maailma maailmoi. Ehkä Heideggeria kannattaa sittenkin 
lukea lisääkin? 
 Kirja on yllättävän lyhyt, ja pian olemmekin jo kirjan loppu-
sivuilla ilman, että olisin varsinaisesti bongannut suoraa vastausta 
tekniikan olemukseen. Ehkä se oli tarkoituskin, tai sitten olen vain 
liian tyhmä. En oikein tiedä, olisiko kirjaa pitänyt lukea tarkemmin 
vai nimenomaan takertumatta yksittäisiin sanamuotoihin, mutta 
minulle jäi teoksesta hieman valju olo. Kappaleet tuntuivat turhan 
rönsyileviltä ja luennon kuuntelijana olisin kyllä esittänyt luennoitsi-
jalle monen monta tarkentavaa kysymystä. 

Kokonaisarvostelu: 
+ Lyhyt, nopea lukea  
+ Hauskoja sanoja
- Hankala ymmärtää mitä tässä sanotaan 
- Harhaanjohtava takakansiteksti
Tähtiä: 2/5Heipparallaa kaikki. 

Kirja-arvostelu: Martin Heideg-
gerin Tekniikka ja käänne
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Hyvänmielen ristikko

1. Antaa noppia
2. Ainoa oikea tapa aloittaa wappupäivä
3. Ainoa oikea tapa aloittaa maanantaipäivä
4. Myrkyllinen puolimetalli
5. Pull out
6. Sopii joka ruokaan
7. Kilta on
8. Retki hyvässä seurassa
9. Viinakauppa + etäisyys
10. Wesibussiin kiellettiin jättämästä

Pystyyn: Tämän ristikon tekijältä puuttuu yksi (1)

Heipparallaa kaikki. 

Halusin vain sanoa että vaikka mitä sattuisi, ikinä ei ole 
syytä olla ajattelematta positiivisesti. Negatiivisesti kun 
ajattelee niin tekee vain mieli luovuttaa heti kun tulee 
vastaan ensimmäinen vastoinkäyminen. Vaikka vastassa 
olisi vaikea koulutyö tai opiskelut menisivät muuten vaan 
päin HelsinkiäkRöHöMm niin ei kannata murehtia. Aina voi 
yrittää uudestaan. Universumi on niin iso paikka ja kaikki 
kuolee joskus niin teoriassa millään ei ole mitään merki-
tystä. Pointtina on se että kun yrittää nauttia elämästä niin 
se myös helpottuu. Work hard, play hard.

Tähän loppuun laitan hasun insinöörivitsin. Toivottavasti 
ette ole sitä vielä kuulleet.

Neljä insinööriä oli autossa. Auto ei tahtonut käynnis-
tyä. Koneinsinööri sanoi: ”Moottorissa on varmaan jotain 
vikaa.”, Sähköinsinööri sanoi: ”Akussa ei ole virtaa.”, 
Kemiantekniikan insinööri sanoi: ”Polttoaineessa on epä-
puhtauksia.” ja Tietotekniikan insinööri sanoi: ”Hei kaverit! 
Astutaan kaikki ulos autosta, tullaan takaisin sisälle ja 
koitetaan sitten uudestaan.”

Hieman elämänfilosofiaa



Arvostelu laivalla olemisesta
Kävin tuossa maaliskuun alkupuolella TEK-akatemiassa Helsingissä. Kyseessä

oli seminaari, jonka aiheina olivat muun muassa koulutus ja työelämä. Mutta 

itse seminaari ei ole tämän jutun aihe, vaan sen yhteydessä järjestetty 

verkostoitumisristeily. En ollut koskaan ennen koko elämäni aikana käynyt 

risteilyllä, joten ajattelin kirjoittaa pikku jutun kokemuksistani.

Ennen laivaan pääsemistä täytyi tietysti odottaa terminaalissa. 

Rakennus muistutti sisältäpäin hieman tavallista lentokenttää. Ei mitenkään 

hieno paikka, oikeastaan aika ankean näköinen jos rehellisiä ollaan. 

Odottaminen ei myöskään ollut erityisen hauskaa. Onneksi hyvä seura pelasti 

tilanteen. Sanoisin että kokonaisuudessaan aika 2/5.

Laivaan päästyäni kävin viemässä tavarani hyttiin ja vaihdoin haalarit 

päälle. Tämän jälkeen suuntasin buffettiin. Buffet oli positiivinen yllätys. 

Ruokia oli paljon erilaisia ja ne olivat kaikki hyviä. Tämän lisäksi olutta ja viiniä 

sai hakea hanasta niin paljon kuin mieli teki. Paikalla pääsi myös mukavasti 

sitsitunnelmiin. Ainoa huono puoli buffetissa oli, että se houkutteli syömään 

aivan liikaa. Söin niin paljon että seuraavan tunnin ajan oli huono olo. Sanoisin

kuitenkin että aika 4/5 kokemus. Sivuhuomautuksena, Lappeenrantalaiset 

tietoteekkarit on aika omituisia. Luulin niitä aluksi joksikin koneteekkareiksi 

koska niillä on punaiset haalarit.

Buffetin jälkeen tie vei kauppaan, jossa oli suuri valikoima juomia joista 

tulee höpö olo kun niitä juo. Kaupasta tarttuikin mukaan aika paljon 

kotiinviemistä, koska hinta oli niin halpa. Sanoisin että tämä oli aika 5/5.

Kaupassa käynnin jälkeen lauloin lauluja laulukalusta 3 muun ihmisen 

kanssa jossain hytissä. Kun olimme kyllästyneet laulamiseen, siirryimme 

laivan baariin. Siellä oli hauskaa jonkin aikaa, mutta siellä olemiseen kuitenkin 

kyllästyi melko äkkiä. Vähän ennen puolta yötä siirryin karaokepuolelle. 

Hymniä ei laulettu tasan puolen yön aikaan vaan vasta myöhemmin, ja tämän 

takia ainakin sen hetkisessä olotilassa kaikki tuntui olevan pilalla.

Baarista jossain välissä poistuttuamme taisimme mennä johonkin 

hyttiin. Jossain välissä olisimme halunneet päästä laivan kannelle, mutta se ei 

ollut mahdollista. Tuolloin asia ärsytti hieman, mutta voi olla että se oli 

yleisen turvallisuuden kannalta parasta.

Aamulla laivasta poistuessa oli aika riutunut olo, mikä ei kylläkään 

yllättänyt. Kokonaisuudessaan sanoisin, että aika 4/5 kokemus. Hyvä seura 

teki reissusta hauskan. Muuten se olisi varmaan ollut täyttä paskaa. Jos minun

täytyy tehdä jonkinlainen yhteenveto, niin lausahdus “Paska reissu, mutta 

tulipahan tehtyä” kuvaa kokemusta aika hyvin.

Kuva 1 - Kuva laivan buffe-
tista

Kuva 2 - Hyvän diilin teke-
misen tuottama ilo
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Killan seksinuken valinta
Taloudessa pyyhkii hyvin ja sehän heijastuu suoraan yritysten taloudel-
liseen menestykseen. Varsinkin täällä Oulun seudulla IT-alan firmoilla 
tuntuu olevan rahaa silleesä, että sitä voi jakaa sulle - mulle asenteella. 
Oman osansa tästä yltäkylläisyydestä on saanut myös ainejärjestömme. 
Sponsorisopimuksia on tullut ja sellaiseen lopputulokseen myös päädytty, 
että ehkä sitä rahaa voisi sijoittaa niin että sitä myös jatkossa olisi. Täs-
täpä johtuen erilaisia sijoitusvaihtoehtoja on pyöritelty. Nyt kuitenkin on 
pienessä piirissä (Toim. Huom. Runkkuringissä) keksitty kuningasidea. 
Killalle hommataan SEKSINUKKE. Tätä nukkea voitaisiin sitten vuokrata 
kiltalaisille ja mikseipä myös muulle kansalle. Kuitenkin että tällainen toi-
minta olisi kannattavaa, nuken varauskalenteri pitäisi olla täynnä. Jotta va-
rauskalenteri olisi täynnä, täytyisi nuken miellyttää mahdollisimman monen 
mieltä ja täyttää mieltymykset. Siksipä haluammekin nyt antaa kiltalaisille 
mahdollisuuden vaikuttaa nuken hankintaan. Vaihtoehdot ovat luokkaa 
brune vai blondi ja isot tissit vai isommat tissit. Tässä kuitenkin ehdokkaat, 
jotka toimitus on kaivanut.

Ehdokas A) 

Valloittavalla ja vaaleahiuksisella Quinnilla hintaa löytyy 7648,99 dollaria. 
Meille ei kerrottu mitään Quinnin luonteesta, mutta hän on varmasti hyvin 
kokeilun- ja seikkailunhaluinen ihminen sekä oikein luotettava kumppani, 
joka pitää kaikki salaisuudet itsellään. 

Ehdokas B) <- Ei se hymiö

Hieman punertavat hiukset omistava Natalie on 6298,99 dollarin arvoinen. 
Sen kummemmin ei ole tietoa kuinka hurja tapaus hän on, mutta eiköhän 
hänestä mukavaa juttuseuraa saisi.
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Ehdokas C)

Violet on tumma ja tulinen ja hänen hintansa on 6524,99 dollaria. Huhut 
kertovat, että Violet olisi palvellut jo itse Aurinkokuningasta sekä muita 
menneisyyden suurmiehiä. Tuleeko hän palvelemaan myös tulevaisuuden 
suuria sukupuolioletettuja?

Ehdokas D)

Sain *Tirsk : D* kerrotaan olevan hyvin kranttu kumppaniensa suhteen, 
mutta kunhan hänen kanssaan on päässyt tutuksi ei elämä ole enää 
hetkeäkään tylsää. Tuuheiden lettien lisäksi hintaa häneltä löytyy 6573,99 
dollaria.

Nyt varmasti osa lukijoista miettii miksi täällä ei ole ollenkaan toisen suku-
puolen (Toim. Huom. Ei saa olettaa) edustajia ehdolla. Ensinnäkin, koska 
minä olen kirjoittanut tämän jutun ja toiseksi heidän hinta-laatusuhteensa 
on järkyttävän paljon huonompi ainakin kuvien perusteella, joten koittakaa 
hyväksyä tämä törkeä epäsuhta.  
Kuten jo aiemmin mainittiin, on kiltalaisilla mahdollisuus nyt kertoa omat 
mieltymyksensä. Se tapahtuu vastaamalla kyselyyn Telegram-kanavalla 
olevaan polliin. Sitä tulemmeko koskaan saamaan nukkea omaksemme 
en valitettavasti voi luvata, mutta toivotaan että sijoitustoimikunta olisi 
kovin liberaalilla (tai no ehkä jollain tapaa konservatiivisella) päällä. Ei mi-
tään, jos jota kuta kiinnostaa hankkia vastaavanlaisia nukkeja omakseen 
kyseiset kaunokaiset ovat realdoll.com nettisivulta. Happy surfing!
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