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PPääääkkiirrjjooiittuuss
HHiiiioohhooii  hhaalloojjaattaappääiivvääää  aarrvvoonn  lluukkiijjaatt!!
SSeehhäänn  oonn  uuuussii  vvuuoossii  jjaa  uuuuddeett  kkuujjeeeett  jjyyssäähhttäänneeeett  kkääyynnttiiiinn  nniiiinn  
kkiirrjjaaiimmeelllliisseessttii  mmaaaaiillmmaallllaa  kkuuiinn  ttäääällllää  ttooiimmiittuukksseenn  hhiikkiisseessssää  kkuuuuttiioossssaakkiinn  
((eeii  ssee  ppuubbii))..  SSee  ttaarrkkooiittttaaaa  mmyyööss  ssiittää,,  eettttää  uuuussii  ttuuoottaannttookkaauussii  TTeerrmmiinnaaaalliissssaa  
kkoollaahhttaaaa  ttuulliillllee..

VVuuoossii  ttiieeddoottuussmmiinniisstteerriinnää  oonn  lläähhtteennyytt  lluuiikkaauukksseellllaa  kkääyynnttiiiinn  jjaa  ssppäämmmmiiää  
jjäässeenniissttöönn  ssäähhkkööppoosstteeiihhiinnkkiinn  oonn  ssaaaannuutt  ttuuuuttaattaa  iihhaann  kkiiiitteettttäävväässttii..  
TTeerrmmiinnaaaalliinn  ttaaiittttaammiisseeeenn  vvaaaaddiittttaavvaa  aaiikkaa  ttuullii  kkuuiitteennkkiinn  eehhkkääppää  jjoo  
ppeerriinntteeeennoommaaiisseessttii  aalliiaarrvviiooiittuuaa  ””::DD””..  NNääiinn  yyöömmyyööhhäääänn  ppääääkkiirrjjooiittuussttaa  
rraaaappuusstteelllleessssaa  hhoommmmaa  oonnkkiinn  nniiiinn  ssaannoottuussttii  hhaannsskkaassssaa  mmuuttttaa  hhaannsskkaatt  
hhuukkaassssaa..

AAlluukkssii  aajjaatttteelliinn  hhaakkeeaa  iinnssppiirraaaattiioottaa  
vvaannhhooiissttaa  ppaaiinnookkssiissttaa  jjaa  vvooii  ppoojjaatt  
nniiiittäähhäänn  oonn  ttuulllluutt  ttäässssää  hhiikkii  
hhaattuussssaa  lluueesskkeellttuuaa..  VVaannhhaatt  
jjuullkkaaiissuutt  vviilliisseeee  ttuuhhaannssiillllaa  eerrii  
vväälliilleehhddiillllää  jjaa  ttuulleeee  ((ttiirrsskk))  jjoo  
uunniiiinnkkiinn..  KKuuiitteennkkiinn  eerräässttää  
PPiirrkkaannmmaaaallaaiissttaa  vviiiissaassttaa  mmooddeerrnniiaa  
aajjaatttteelliijjaaaa  llaaiinnaatteenn::  EEnn  mmaattkkii  ssee  oonn  
yykkss..

MMuuttttaa  jjootttteeii  hhoommmmaa  mmeenniissii  aaiivvaann  eessaarriinn  vveennyytttteellyykkssii  jjaa  ssaaaaddaaaann  TTeerrmmiinnaaaallii  
ttuulleeeenn  nniiiinn  mmiinnää  lläähhddeenn  ttaaiittttoohhoommmmiiiinn  jjaa  kkäääännttääkkääää  ttee  ssiivvuuaa..

  eessaarrii
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PPJJppaallssttaa
VVooii  jjuukkuu  mmiikkää  ttaallvvii!!  JJäälllleeeenn  oonn  vvuuoossii  lläähhtteennyytt  kkääyynnttiiiinn  vvaauuhhddiillllaa  jjaa  rraajjooiittuusstteenn  kkeevveetteessssää  eeii  vvaauuhhttii  

ttuunnnnuu  aaiinnaakkaaaann  hhiiddaassttuuvvaann..  OOnn  oolllluutt  mmkk2244::ssttaa,,  ppeessttiippääiivvääää,,  ssiinniimmuussttaaaa,,  jjaa  uuuussii  ttaappaahhttuummaakkiinn  

ppäääässttiiiinn  hhaaaallaarreeiiddeenn  ssaaaappuueessssaa  jjäärrjjeessttäämmäääänn..  KKaaiikkkkiieenn  ttaappaahhttuummiieenn  sseeaassssaa  ttookkii  hhyyvvää  mmuuiissttaaaa  

mmyyööss  ooppiinnnnoott  ((hhyyvvää  mmyyööss  mmuuiissttuuttttaaaa  iittsseeääkkiinn  vväälliillllää,,  kkööhh  kkööhh....  ::DD))..  KKiillllaallttaa  llööyyttyyyy  eessiimmeerrkkiikkssii  

ddiissccoorrdd  kkaannaavvaallttaa  rryyhhmmiiää  eerrii  kkuurrsssseeiillllee  jjoossssaa  vvooii  ssaammaallllaa  kkuurrssssiillllaa  oolleevviieenn  kkaannssssaa  tteehhddää  yyhhtteeiissttyyööttää..  

MMyyööss  kkiillttiiss  oonn  aauukkii  jjookkaa  aarrkkiippääiivvää  kklloo  11001166,,  kkaannttssiiii  kkääyyddää  jjuuttuusstteelleeeenn  mmuuiiddeenn  kkiillttaallaaiisstteenn  kkaannss  ttaaii  

ppeellaaaammaassssaa  mmaarriioo  kkaarrttttiiaa!!

TTaappaahhttuummaatt  oonn  kkiivvoojjaa  jjaa  kkaalliijjaa  hhyyvvvvääää,,  mmuutt  kkaannttssiiii  vveessii  jjaa  rruuookkaakkii  mmuuiissttaaaa,,  nnuukkkkuummiinneennkkiinn  oonn  

ssuuoottaavvaaaa..  JJooss  jjookkiinn  ppaaiinnaaaa  mmiieellttää  nnii  eeii  kkaannttssii  jjääääjjää  iitttteekksseeeenn  ttaappppeelleeeenn,,  kkiillllaassttaa  ääkkkkiiää  llööyyttyyyy  

kkaavveerriiaa..  PPiieettäääänn  ttooiissiissttaa  jjaa  iitttteessttää  hhuuoollttaa  ::))!!

JJootttteeii  iihhaann  ttuurrhhaann  vvaakkiioo  ppööhhiinnääkkssii  mmeennee,,  nniiiinn  ttäässssääppää  mmuuuuttaammaa  ssaarrjjaa  mmiittkkää  kkaannttssiiii  ttsseekkaattaa::

AAfftteerr  lliiffee    RRiicckkyy  GGeerrvvaaiissssiinn  kkiirrjjooiittttaammaa  jjaa  nnääyytttteelleemmää  mmeessttaarriitteeooss,,  33..  kkaauussii  ttuulllluutt  vväähhäänn  aaiikkaaaa  ssiitttteenn  

uullooss..

LLuuiissttiinnssaarrjjaa  MMiikkuunnii  2200mmmm    KKööhhiiiikköö  mmooppoossii??  KKuuuulluuuukkoo  kkaaaassuukkaahhvvaaaa  vväääännttääeessssää  vvaaiinn  mmaattaallaa  

ppöörriinnää  eeiikkää  yyllääaasstteellaaiisstteenn  mmäärrkkääppääiivvääuunnii  eetteenneekkkkäääänn  vvaalloonnnnooppeeuuttttaa  lläähheenntteelleevviiää  lluukkuujjaa??  TTääää  eehhkkää  

aauuttttaaaa  ssiiiihheenn,,  ttaaii  ssiitt  eeii,,  eemmmmää  ooiikkeeeessttii  ttiiiiää..

BBiillll  BBuurrrr  MMoonnddaayy  MMoorrnniinngg  PPooddccaasstt  ssaarrjjaa    eessiimm..  kkäävveellyyllllee  lläähhttiieessssää  ttäämmää  kkuuuulluummaaaann  

kkoorrvvaannaappppeeiihhiinn,,  jjaa  oommaa  hhaaaasstteeeennssaa  oonn  oollllaa  hhuuuuttiisstteelleemmaattttaa//vviirrnniisstteelleemmäättttää  kkuuiinn  iiddiioooottttii  ::DD

SSaarrjjaakkaakkkkaaaajjaa    ööööhh  nnoo,,  ggooooggllaaaammaall  llööyyttyyyy  aaiikkaa  hhuuppiijjuuttttuu  aaiihheeeessttaa..

SSaarrjjaaaann  jjaa  rriinnnnaannkkyyttkkeennttää    ssäähhkkööooppiinn  ppeerruusskkäässiitttteeiittää..  VVooii  oollllaa  hhyyvvääää  hhyyööttyyää  oossaattaa,,  eetteennkkiinn  jjooss  

kkääyy  ssiikkiinn  kkuurrsssseejjaa  vvaalliinnnnaaiisseennaa  kkaannddiiiinn..

PPssaarrjjaa  ssccaanniiaa    PPssaarrjjaann  kkuuoorrmmaaaauuttoojjeenn  oohhjjaaaammoott  oovvaatt  kkuuuulleemmmmaa  kkeevvyyiittää..

RRaasskkaass  ssaarrjjaa  lliiiikkuunnttaakkuurrssssii  mmiieehhiillllee    LLiiiikkuunnttaakkuurrssssii  ttyyööiikkääiissiillllee  ttoossiimmiieehhiillllee,,  eellii  TTÖÖIIUUKKOOIILLLLEE,,  

jjoottkkaa  ppaaiinniivvaatt  aaiivvaann  oommaassssaa  ssaarrjjaassssaaaann..

OOKKLLAA,,  BB  jjaa  CC  ssaarrjjaa    KKyyyykkkkää  oonn  hhaauusskkaa  llaajjii..  SSiittää  nnääkkeeee  kkäätteevväässttii  YYoouuTTuubbeessttaa  RRiippee  KKiimmaarrii  

kkaannaavvaallttaa  sseekkää  ssttaattsseejjaa  ooaammkkrryy::nn  ssiivvuuiillttaa..

TTäässssää  vviieellää  llooppppuuuunn  eedduussttaavvaa  kkuuvvaa  

kkaaaalliinn  kkaannssssaa

4



5

Hallitushaastattelut

0.  Nimi, IRCnick, vuosikurssi ja toimenkuva
1. Miten, miksi, milloin ja millä tavalla eksyit hallitukseen? (Vastaa viimeiseen 
haikun muodossa)
2. Ootko rekka?
3. Paljonko sun kengät painaa?
4. Jos OTiT olisi digimonin nimi, millainen digimon se olisi?
5. Lemppari Sonic hahmo?
6. Lemppari Linux distro ja miksi se on Gentoo?
7. Jos Pekalla on kolme omenaa ja hän on kaatuva puu metsässä, kun 
ketään ei ole kuulemassa, ja metsä on vasara, josta aluksi vaihdetaan varsi 
ja myöhemmin pää, niin montako Pekkaa tarvitaan vaihtamaan 
hehkulamppu?
8. Mitä terveisiä haluat lähettää Terminaalin lukijoille?

Jabadabaduu ja sexiwau, on jälleen aika perinteisen Terminaalin 
hallitushaastattelun! Niinkuin jokaisena aiempana vuotena on Oulun 
tietoteekkarit ry:n hallitus päivitetty uutta toimikautta varten. Jotta kaikille 
tulisi tutuksi millaista sakkia halkoissa hääräilee on OTiTin virallinen pää
äänenkannattaja haastatellut vuoden 2022 hallituksen jäseniä. Haastis 
suoritettiin tänäkin vuonna etäisen sähköisesti.

Haastattelukysymykset olivat seuraavat.
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Alina

0. Alina mut kutsutaan gereksi, 
gerhard, eka vuosikurssi ja sihteeri
1. äänestyksellä vaalikokouksessa, 
koska ei vittu mitään tietoa en osannu 
sillonkaan kirjottaa

kaveria ei
jätetä vittu yksin
vaik joutus hommiin

2. tööt tööt
3. käytän villasukkia
4. ihan vitun timmi sellane furrymäinen 
hottis
5. shadow

6. en ymmärrä kysymystä
7. ainakin yks iso naula ku metsän 
pitää naulata Pekka maahan et se 
pysyy kaatuneena
8. älkää kuolko, jos kuolette ni älkää 
tulko mulle itkemään

Juho

0. joensuu, vuosikurssi 2019, Sosiaali 
ja terveysministeri
1. Eksyin hallitukseen ilmaisemalla 
halukkuuteni toimia hallituksessa killan 
vaalikokouksen aikana. Tein näin, sillä 
haluan ylläpitää ja edistää killan 
toimintaa.

Riina yksinään
Tapsalla yksin rankkaa
Kärsitään kaksin

2. En oo rekka
3. Mun kengät painaa 341 grammaa
4. OTiT digimon näyttäis siltä gigachad
meemiltä

5. Lemppari sonic hahmo on tohtori 
munamies
6. Lemppari linux distro on varmaa toi 
debian. Gentoo on mun lemppari, 
koska siihen voi conffata about kaiken 
just niinku haluaa.
7. 2
8. Tiesittekö mitä kaikkia etuja töissä 
käymiseen sisältyy? Siitä saa 
palkkaa(ei tarvi elää kela rottatuilla), 
työterveydenhuollon (ainaki 40 parempi 
ku kämäne yths), tekemistä arki päivien 
ratoksi,siistejä linked in kontakteja, ja 
päheitä merkintöjä ansioluetteloon B).

6



7

Mariel

0. Mariel, kokkeli, kaksi solmua lakissa 
laskeppa siitä, kulttuuriministeri
1. (Joo no semi kiinnostava nakki kiva 
et pääsee excuille kattoo perseilyä ja 
laulaminen on kivsuu)

Olin kännissä,
Olin humalassa taas,
Olin päissäni

2. REKKA
3. Vähemmän kun mutsis
4. Semmonen joka ei saa mitään 
aikasiks.
5. Se joka on siinä leffassa mukana

6. Voileipä
7. Kolmen Riinan verran
8. Liibalaaba plööplöö yeeyee 
moikkamoi.

Antti

0. Antti, taru, 2021, sisäministeri
1. 
 miten: asetuin ehdolle ja pääsin 
(jouduin?)
 miksi: koska halusin olla 
kiltatoiminnassa mukana ja vaikuttaa 
siihen
 milloin: vaalikokouksessa 21
 millä tavalla: 

käsi täristen
ilmaan nostan mä sen nyt
hallitukseen meen

2. en mutta ajan autolla joten kai??

3. vasen kenkä painaa 319,3g, oikea 
318,8g
4. mikävittu on digimon
5. no Sonic tietysti koska se on og
6. Debian/Ubuntu masterrace, 
Pop!_OS on hauska
7. Kanada
8. menkää töihin ja tulkaa hallitukseen 
<3 (tirsk)
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Eira

0. Eira Paakkunainen, mentula, 
fuksivuosi menossa, toimin 
rahastonhoitajana ja toimittajana
1.  
ilmoitus oli,
joten kähmintäsaunaan,
menin ja laitoin,

nimeni listaan, 
koska kiinnosti eräs,
toimittajan työ 

kun illemmalla,
kokkelin kanssa puhuin, 
niin laitoin toisenkin

alunperin siis
tarkoitus vain toimari,
mutta lopulta,

päädyin sitten myös,
hallitushommiin ja,
olen viihtynyt

2. toistaisitko kysymyksen

3. Jalka painaa varmaan tonnin ja 
kengät puolet siitä
4. Jos olis OTiTniminen digimon, se 
olis ensinnäkin söpö, se osaisi koodata 
ja sen kengän koko olis 7 1/2 
5. Cream the Rabbit
6. Help en mää tiiä 
7. noin 6,9 Pekkaa tarvitaan 
vaihtamaan hehkulamppu 
8. Nähään kiltiksellä ja tsemppiä 
kaikkeen!<3
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Rainer

0.  Rainer "Kal3vi" Laaksonen, 2016, 
Puheenjohtaja
1. Aattelin että edustaminen on 
mukavata ja homma kiinnosti kyllä 
kaikinpuolin palijon. Alunperinhän tuota 
tuli oltua hallituksessa 18 ja sit viime 
vuonna piti uuestaan
 ku tuli ikävä kiltahommia, eikä sekää 
riittäny.

 Vaalikokous ol
Valituksi tulin mä
ui juma, maistuu!

2. Koen itseni enempi muskeliautoksi
3. Kyllähän nää muskeliauton rullat 
painaa ihan monta painoyksikköä.. 
sanoisin että 1,5.
4. No tietysti PacMon, keltanen pallo 
joka asustelee labyrintissä, 
mahdollisesti omaälyn tai tekoälyn 
voimin liikkuva. Painoksi sanoisin 0,88.

5. Piti iha googlea käyttää, mutta 
kyllähän se Tails on.
6. Ubuntua eniten käyttäny, Kali on 
jännä. Gentoohan se on, kuten 
vauhtijuoksussa monesti todetaan.
7. Sitähän sanotaan, että aurinko on 
maapallon hehkulamppu, tai ainakin 
minä sanon nyt. Nyt meillä on kaatunut 
Pekka puu kolmella omenalla 
metsässä, josta vaihdetaan varsi ja 
myöhemmin pää. Voitaisiin siis olettaa, 
että kaatuneen Pekka puun runko olisi 
osa uutta metsän vartta, ja omenia 
kaivataan lisää pään vaihtoa varten.
Sanoisin siis vastaukseksi, että kyllä.
8. Jos joskus on tylsää, tai ei kyl tartte 
olla tylsääkää, kantsii lukee vanhoja 
terminaaleja! Sekä hallitushommat on 
hyvimpiä hommia, suosittelen! Wappu 
tulee!

Santeri

0. syomasa, 2019, opetusministeri
1. Pää ei kestänyt vaalikokouksessa, 
Hyviä hommia^tm,

nuori nainen fuk,
si vuonna sanoi,
hallitukseen mee

2. brum brum
3. ~ 2.5N

4.Semmonen punainen
5. Shadow the hedgehog
6. Gentoo ja koska Gentoo
7. Kyllä Pekka tarvitaan
8. Mukavaa loppuvuotta ja hommatkaa 
noppia ;)
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Petra

0.  Petra Heikkinen, liianiso, 2. 
vuosikurssi, työvoimaministeri
1. Laitoin nimen listaan loppuvuodesta 
2021, koska ajattelin, että olisi hyviä 
hommia ja muut kannustivat.

On vaalikokous
Olen käytettävissä
Se on menoa (:D) 

2. En
3. 0,0kg t. mun vaaka
4.

5. F2C 
6. Joo
7. Ainakin kolme
8. Wappu tulee!
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Lauri

0. Olen IRLnimeltäni Lauri Ala
Mursula, IRCnimeltäni Limeboi. Olen 
hallituksen Pitbull, eli Mr. Worldwide: 
toimin hallituksen ulkoministerinä.
1. Eksyin hallitukseen eksymällä 
vaalikokoukseen. Yritysyhteistyöstä on 
aiempaa kokemusta, joten 
ulkoministeriksi hakeutuminen tuntui 
luonnolliselta.
2. En ole rekka.
3. Mun kengät painaa varmaan 
parisataa grammaa. Jos omistaisin 
vaa'an, mittaisin tarkasti!
4. Tunnen digimonia tosi hyvin, joten 
vastaus on luonnollisesti Picatchu.

5. Sonic the Hedgehod (en tiedä 
muita :/ )
6. Gentoo ku se on kova
7. Yksi Pekka riittää, koska Pekka on 
kova jätkä

Riina

0. Riina Annunen, 5. vuosi menossa, 
Perhe ja peruspalveluministeri
1.

Olipa kerran,
semmoinen vaalikokous,
sen pituinen se (close enough)

2. En ole rekka, olen kaivuri >:)
3. Kenkieni paino vaihtelee riippuen 
onko ne jalassa vai ei.
4. OTiT olisi sellainen tosi eeppinen ja 
kiva digimon. Luultavasti musta.
5. Jim Carrey
6. Onko Linux jotain syötävää?
7. Koska Pekka vaikuttaa järjen 

mieheltä (onhan hänellä kolme 
omenaa),
hän luultavasti delegoisi tämän 
lampunvaihtooperaation. Tarvitaan
siis 0 Pekkaa, mutta 3 omenaa.
8. Hyvää alkanutta kevättä kaikille ja 
nähdään tapahtumissa!

11



12

Niko

0. Niko Mätäsaho, esari, 2019, 
tiedotusministeri
1. Laitoin nimen kähmintälistaan ja sitte 
tulin työpaikan virkistysillasta valkoon 
kattomaan että miten käy. Tässä sitä 
sitte ollaan.  En muista millon tuo 
tapahtu mutta oli aika kaunis talvinen 
keli. Haikua en oo ikinä tehny mutta 
tästä se lähtee:
   

olut sihahti!
esari valkoon lähti
pesti napsahti.

   
2. Kyllä, olen rekka. Mistä arvasit? 
Tarkkasilmäisimmät ovat saattaneet 
bongata minut ehkäpä kaikkien aikojen 
parhaimmasta indierekkapelistä Big 
Rigsistä.
3. Tää on aika paha. Puntaria 
käyttämättä sanoisin, että ne voi 
painaa ihan mitä vaan ja just sen 
verran ku puntari näyttää kun sä katot 
sitä.
4. OTiTdigimon olis sellanen 
koodarisukat jalassa ja fedora päässä 
tappeleva ja vähän hieltä haiseva otus, 
jolla olis aina mukana dapkniht (nimi 
muutettu) tietokone josta ampuu 
commithasheja ja kaikenlaista likasta 
koodia vihuihin. Tarvittaessa osais 
myös hakkeroida vähän. Luonteeltaan 
se olis tietenki lawful evil hyvis.

5. Tails vai mikä se keltanen 
kakshäntänen olikaa, koska sillä pystyy 
jossain Sonicissa tekemään liitohyppyjä
6. Gentoo on paras, koska se antaa 
pientä aivojumppaa heti 
asennusvaiheessa. En tosin oo ikinä ite 
kokeillu koko distroa. Onnistuin muuten 
fuksivuonna asentamaan Ubuntun niin 
solmuun että siinä ei toiminu netti 
mitenkään päin vaikka 
uudelleenasenteli ajureita ja tökki 
nettipiuhaa kaikkiin reikiin. En muista 
mihin koneeseen sen asensin mutta 
tsemppiä sille joka yrittää sitä konetta 
seuraavana käyttää.
7. No jos Pekka on yhtään samanlainen 
ku minä niin kyllä niitä vähintään kaks 
tarvii. Toinen miettii pari viikkoa, että 
vois sen lampun jossain välissä vaihtaa 
ja toinen sitte laittaa homman aluille ku 
alkaa lamputtomuus kyrsiä.
8. Laita siihen että terveisiä kaikille 
t. Jaska
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Lemmikkieläin arvostelu
Lemmikkieläimet ovat arjen synkkyyden valon sankareita. Mikään ei ole 
parempaa kuin oma pieni paholainen, josta pidetään huolta ja rakastetaan. 
Mikään lemmikki ei ole huono lemmikki, jos lemmikkiä hankkiessa on tehnyt 
tarpeeksi tutkimusta ja antaa lemmikille olosuhteet joissa ne ei vaan selviydy, 
vaan kukoistavat. Lemmikkejä hankkiessa on hyvä muistaa, että niitä hankitaan 
itseään varten. Helpottaakseni sinun seuraavan lemmikin hankkimista, olen 
koonnut lyhyen plus/miinus listan yleisimmistä lemmikkieläimistä:

+ Helppo ruokkia
+ Antaa ja haluaa rakkautta
/ Elää hyvällä hoidolla 10–15 v.
– Vaatii päivittäistä ylläpitoa
– Voivat olla äänekkäitä ja villejä
– Allergia mahdollisuus
– Kusipäitä

+ Helppo ruokkia
+ Antaa ja haluaa rakkautta
/ Elää hyvällä hoidolla 10–13 v.
– Vaatii paljon päivittäistä ylläpitoa
– Vaatii koulutusta
– Voi olla hyvinkin äänekkäitä ja villejä, 
varsinkin ilman koulutusta
– Allergia mahdollisuus

Koira

Kissa
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/ Elinikä 1318 v.
– Koalat ovat vitun hirveitä eläimiä. Heillä on pienin aivo keho suhde mihinkään 
muuhun nisäkkääseen verrattuna, lisäksi  heidän aivot ovat sileitä. Aivo on 
taiteltu lisätäkseen pintaalaa neuroneille. Jos annat koalalle lehtiä valmiiksi 
nypittyinä oksilta, makaamassa tasaisella tasolla, koala ei ymmärrä sitä ruokana. 
He ovat liian P A C C S U J A muuttamaan ruokailutottumuksia. Huoneessa 
täynnä mahdollista ruokaa, ne voivat nääntyä nälkään. Tämä ei ole poletti 
eläimelle joka voittaa elämässä. Puhuttaessa typeryydestä ja ruoasta, yksi 
todennäköinen syy heidän alkukantaisista aivoista on totuus että lisäksi olevan 
myrkyllisiä, eukalyptys lehdet (ainoa mitä nämä otukset syövät) on olematon 
ruokinnallinen arvo. Ne eivät ole 
kykeneväisiä käyttämään ylimääräistä 
energiaa ajatteluun, ne nukkuvat 80% 
heidän vitun elämästään. Kun he ovat 
hereillä kaikki mitä ne tekee on syödä, 
paskoa ja välillä kiljua kuin vittu 
saatana. Koska eukalyptuksen lehdillä 
on niin vähän ravintoarvoa, koalan on 
fermentoitava lehtiä suolistoissaan 
päiviä peräkkäin. Toisin kuin heidän 
aivonsa, niillä on kaikkien nisäkkäiden 
suurin takasuolen ja kehon välinen 
suhde. Monilla kasvinsyöjillä 
nisäkkäillä on sopeutumiskykyä selviytyäkseen ankarista kasveista, jotka tekevät 
veronsa heidän hampailleen, esimerkiksi jyrsijöillä on hampaita, jotka eivät 
koskaan lakkaa kasvamasta, joillakin eläimillä on hampaat vain alaleuassa, ja ne 
hiovat kasveja suunsa yläosassa oleville luisille levyille. , toisilla on suurentuneet 
poskihampaat, jotka jakavat kulumisen ja hajottavat kasviperäisiä aineksia 
tehokkaammin... Koalat eivät ole poikkeus, kun niiden hampaat kuluvat tyhjäksi, 
ne ratkaisevat tilanteen kuolemalla nälkään, koska he ovat helvetin kauheita 
eläimiä. Koska koalat ovat nisäkkäitä, ne pitävät riemuaan maidosta (kiinnosti, 
yksi alhaisimmista maitotuotannon ja kehon välisestä suhteesta... Tässä on 
trendi). Kun nuori joey joutuu siirtymään rikkaista, ravitsevista aineista, kuten 
maidosta, eukalyptukseen (kasvi, joka näyttää tekevän täysin selväksi, että se ei 
halua tulla syötäväksi), se huomaa, ettei sillä ole tarvittavaa suolistoflooraa  

Koala
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+ Antaa ja haluaa rakkautta päivittäin
/ Elää hyvällä hoidolla 510 v.
– Vaatii päivittäistä ylläpitoa
– Vaativat paljon tilaa
– Stinky

sulattaa lehtiä. Korjatakseen tämän nuori joey alkaa nykimään äitinsä 
peräaukkoa, kunnes häneltä vuotaa hieman ripulia (itse asiassa ulostepapua, 
hieman vähemmän sulavaa), jota hän sitten ryyppää. Tämä osittain pilkottu 
kasviaines antaa hänelle juuri sen, mitä hän tarvitsee aloittaakseen 
ruoansulatusjärjestelmän kehittämisen. Tietysti hänen ei ehkä ole tarvinnut edes 
vaivautua näpäyttämään äitiään. Hän saattoi kärsiä inkontinenssista. Miksi? 
Koska koalat ovat täynnä klamydiaa. Joillakin alueilla tartuntaprosentti on 80 % 
tai enemmän. Tätä tilastoa ei auta se, että yksi harvoista muista aktiviteeteista, 
joihin koalat käyttävät arvokasta energiaansa, on raiskaus. Huolimatta siitä, että 
urokset ovat kausittaisia   kasvattajia, ne eivät näytä joko tietävän tai välittävän ja 
yksinkertaisesti päihittävät naaraan riippumatta siitä, onko tämä ovulaatio. Jos 
hän vastustaa, hän saattaa vetää ne molemmat ulos puusta, mikä tuo meidät 
täyden ympyrän takaisin aivoihin: Koalojen aivoissa on keskimääräistä enemmän 
aivoselkäydinnestettä. Tämä suojelee heidän aivojaan loukkaantumiselta... jos 
he putoavat puusta. Niin paksu eläin, jolla on oma pieni sisäänrakennettu 
erikoiskypärä. Vihaan niitä vittu.

 Tldr; Koalat ovat tyhmiä, vuotavia, sukupuolitautien täynnä olevia seksirikollisia. 
Mutta hei. Ne näyttävät söpöiltä. Jos jätät huomiotta pelottavat käärmeen silmät 
ja kauhistuttavat jalat.

Fretti
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+ Yleensä ruokkii ja huoltaa itsensä
+ Ei vaadi koulutusta
+ Antaa ja haluaa rakkautta
+ Voi tarjota asioita, mitä muut tällä listalla eivät
/ Elää n. 80vuotiaaksi
– Voivat olla äänekkäitä ja villejä
– Saattaa karata jälkeä jättämättä
– Jokainen on uniikki, joten tutkimusta pitää tehdä 
paljon

+ Yleensä vähähuoltoisia
+ Hiljaisia
+ Käsiteltäviä (riippuu lajista)
+ Jotkin lajit nuolevat silmiään
/ Elää hyvällä huollolla 10–20
vuotiaiksi
– Useimmat lajeista syö eläviä 
ötököitä
– Vaativat erikoisolosuhteiden 
ylläpitoa
– Paljon sekavaa tietoa 
huoltamisesta

Tyttö/Poikaystävä

Lisko
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+ Vähähoitoisia
+ Hiljaisia
+ Hyvin käsiteltäviä
/ Vaihteleva elinaika lajista riippuen n. 8–30 
vuotta
– Useimmat suuremmista lajeista syövät hiiriä 
tai muita jyrsijöitä/liskoja.
– Vaativat erikoisolosuhteita
– Voi herättää kauhun tunteita joissain 
ihmisissä

+ Vähähoitoisia
+ Hiljaisia
/ Yleensä lyhytikäisiä (lajista riippuen)
– Voi herättää kauhun tunteita joissain 
ihmisissä
– Ei käsiteltäviä, osa lajeista myrkyllisiä

+ Helppohoitoisia
/ Lyhytikäisiä (15v)

Lisko

Käärme

Ötökät ja hämähäkit

Hamsteri, geerbiili tai muu hiirieläin
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+ Yleensä ruokkii ja huoltaa itsensä
+ Antaa ja haluaa rakkautta
+ Voi tarjota asioita, mitä muut tällä listalla eivät
/ Elinikä noin vappuun asti
– Alussa voivat olla hämmentyneitä
– Voivat olla äänekkäitä ja villejä
– Saattaa karata jälkeä jättämättä

+ Hauska katsoa
+ Paljon erillaisia kaloja ja elukoita saatavilla
/ Vaihtelevat eliniät
– Vesiparametrit
– Ainoastaan silmänruokaa

+ Haluaa ja antaa rakkautta
– Hankkiminen vaatii yleisesti tyttö/
poikaystävän
– Vaativat paljon hoitoa, eikä huoltoa voi jättää 
välistä
– Paljon huollon lisäksi, huolta täytyy pitää 
vähintään 18 vuotta
– Kalliita ylläpitää

Fuksi

Akvaario

Ihmislapsi
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– Ei olemassa. Tämä on valtion salaliitto.
/ Käyttöikä noin pari vuotta, pisimmillään 
jopa 80v.

+ Parasosiaalinen kanssakäyminen
+ Elinikä niin pitkään kuin jaksaa katsoa
+ Ei hoitoa tai ylläpitoa
+ Antaa ”rakkautta”

~Aleksanteri “dolmio”

Lintu

Vtuber tai muu streamer
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Olettekos kenties kuulleet hassusta turnausten turnauksesta nimeltään OTiT 
Tournaments is Tournaments?! Tämä mestareiden turnaus on laitettu alulle 2019 
ja täten uutena sekä ehkä hieman varjoon jääneenä saattanut ihmisiltä päästä, 
joten tässäpä pieni tietoisku!

OTiT Tournaments is Tournaments on, kuten moni muukin erinomainen idea, 
saanut alkunsa rakkaalla kiltahuoneellamme. Turnauksen pani aluilleen Joonas 
“jsloth” Valkama, Atte “Kumikurre” Jauhiainen, Eetu “Jooseppi” Huusko sekä 
Aleksi “glukoosi” Seppänen. Ideahan lähti jotakuinkin siitä, että vaikka killalla on 
todella monia turnauksia ja kilpailuja, ei niistä oikein ole pidetty minkäänlaista 
ylläpitoa voittajista vuosien mittaan (paitti pcpeliliiga, upea laattataulu). Joten 
mikä parempi tapa tulosten statsaukselle olisikaan, kuin tehdä näistä 
turnauksista turnaus, no ei mikkää!

Tämähän tarkoittaa käytännössä, että tuli (tirsk) miettiä (eikovintirsk) killan 
turnauksille pisteytys ja mistä kaikesta pisteitä saa. Turnaukset/kilpailut joista 
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saa pisteet ovatkin seuraavat: Killan kyykkäturnaus, PCpeliliiga, Wormscup, 9
Pallocup, Tuppicup, Konsolipeliliiga, Snookerturnaus, 8Pallocup. Näiden lisäksi 
on mahdollisia lisäturnauksia, kuten esimerkiksi puyo puyo tetris vuonna 2020 ja 
Brief Karate Foolish vuonna 2019. Pisteytyksessä on huomioitu turnausten/
kilpailuiden nauttima arvostus, osallistujamäärä, sekä onko kyseessä yksilö vai 
joukkuelaji. Pisteytyksiä voidaan myös tulevaisuudessa muokata 
tasapuolisemmaksi, mikäli huomataan erheitä. Vuosien myötä kertyneistä 
statseista pidetään yllä myös grandslam listaa, eli turnaukset voittaneista 
pelaajista viiden vuoden sisällä. Statseja voi tarkemmin mennä tutkailemaan 
otit.otit.fi osoitteesta, kantsii kattoo nopee! (huom! 8pallocup sekä snooker 
turnaus vielä pelataan 2021 vuodelta)

Sitten tärkeimpään, mitäs tästä huvista saa palkinnoksi jos sen voittaa? Noh, 
upean sankopokaalin, joka toimii myös juomaastiana. Mikäli joku mahtava 
kiltalainen onnistuu grandslamissä, eli voittamaan jokaisen eri turnauksen/
kilpailun viiden vuoden sisällä, on alunperin ollut suunnitelmissa palkinnoksi 
suunniteltavan jotain merkittävää ja hienoa. Tätä ei kuitenkaan koskaan ole 
tarkemmin määritelty, ja taitanee jäädä sen vuoden vastaavien henkilöiden 
päätettäväksi, jos/kun grandslami napataan. Ideoita voi ehdottomasti heitellä 
etukäteenkin!
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Speedrunaaminen
Speedrunaaminen, tai suomeksi "vauhtijuokseminen", on kasvattanut 
suosiotaan viime vuosina huomattavasti. Tämä räjähdysmäinen "harrastuksen" 
kasvu on tuonut paljon uusia silmäpareja ja myös porukkaa laidasta laitaan. 
Speedrunaaminen on niin kutsuttujen "normojen" mielestä autistista puuhaa, 
sillä kuka täysijärkinen nyt pelaisi samaa peliä vuodesta toiseen? Tähän liittyen 
aiommekin tässä jutussa tutustua tarkemmin speedrunaamisen ja autismin 
väliseen yhteyteen.

Jotta voisimme hahmottaa speedrunaamisen yhteyden autismiin teimme 
havainnollistavan ajatuskartan, joka selventää speedrunaamisen yhteyttä 
autismiin. Ajatuskartta on absoluuttista faktaa ja sitä ei tule missään 
tapauksessa kyseenalaistaa.

Kuva 1. Kaikki tiet vievät autismiin
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Tyypillinen speedrunning session 
etenee kuvassa 2 esitetyn 
aktiviteettikaavion mukaisesti. Noin 
99% suorituksista päättyy resettiin, sillä 
speedrunaajat eivät yksinkertaisesti 
osaa pelata peliä oikein.

Kuvassa 3 näemme mitä voi tapahtua, 
jos henkilö hurahtaa niin kutsuttuun 
"speedrunaamiseen" ja unohtaa oman 
identiteettinsä. Toki, kaikki eivät päädy 
tällaiseen lopputulokseen, mutta riski 
on aina olemassa.

PS. Muistakaahan katsoa Vauhtijuoksua sitten Wappuna :)
PPS. Jos ette vielä tajunneet, niin juttu on valitettavasti sarkasmia (perustuu 
tositapahtumiin).

Tämän artikkelin on kirjoittanut edesmennyt maailmanmestari

Kuva 3. Stereotyyppisiä speedrunaajia

Kuva 2. Speedrunien eteneminen

23



24

F*zer (ei se phizer) kieltää himo läski 

homerin

Liite 1

Ensimmäinen päivä helmikuuta, 
vuosi 2022. Ystävänpäivä 
lähestyy ja allekirjoittanut 
toimittaja halusi muistaa 
ystäväänsä tänä tärkeänä 
päivänä. Instagramia selatessaan 
erään tunnetun, mutta kiltalehden 
puolueettomuuteen vedoten 
nimettömän suklaavalmistajan 
mainos sattui silmääni. Nimittäin 
F*zer tarjosi klassista suklaa 
levyään kääreillä, johon voi laittaa 
oman tekstinsä. Halusin ilahduttaa 
ystävääni suklaalevyllä, jossa 
lukisi hänen lempirunonsa: himo 
läski homer pasta. Yllättävässä 
juonenkääntessä F*zer ei sallinut 
sen kuitenkaan tapahtuvan. Tämä 
on johtanut minut tutkimaan ja 
löytämään erittäin huolestuttavaa 
kehitystä Suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Sota on 
helvettiä…

Helmikuun toisena päivänä sain 
huolestuttavan viestin suoraan 
nimettömältä suklaavalmistajalta. 
Teidän tilauksenne on peruttu ja 
maksu hyvitetty (liite 1). Syy 

perumiseen oli että suunnittelemassani 
kääreessä esiintyi (F*zerin mukaan) 
“kiroilua tai muuta hyvän tavan vastaista 
viestintää”. Vittu.
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Artikkelin liiteenä on rekonstruktio F*zerille lähetetystä materiaalista (liite 2.1 ja 
2.2).

Liite 2.1

Liite 2.2

Lähdin purkamaan tätä hämmennyksen verhoon kiedottua vyyhtiä lähettämällä 
selvennyspyynnön F*zerille (liite 3). F*zerin edustaja vastasi tiedusteluuni 
jokseenkin geneerisellä viestillä (liite 4) saatesanoina ystävälliset terveiset. 
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Sain tämän operaation tuloksena haltuuni F*zerin eettisen viestinnän 
ohjesääntöjä. En jaksanut lukea näitä dokumentteja, mutta silmäilin ne kuitenkin 
lävitse. Silmilleni hyppäsi yksi lause: Northern magic made real.

Tämä johtolanka 
avasi silmäni uusille 
näkökulmille tämän 
mysteerin suhteen. 
Mahdollisia 
asianomaisia tässä 
pohjoisessa 
magiassa saattaa 
olla kaikki 
joulupukista Sauli 
Niinistöön. Tutkimus 
jatkuu…

Tässä vaiheessa tutkintaa on mahdotonta sanoa kuka tai mikä taho on 
päättänyt että himo läski homer pasta on hyvien tapojen vastainen. Uskon että 
asia on kuitenkin sen verran huomattava, että himo läski homer pastan asema 
tulee olemaan yksi suurimpia teemoja seuraavissa presidentinvaaleissa.

Liite 3

Liite 4
26
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liianiso(n) puuhanurkka
Vastaukset viimeisellä sivulla

Talolla on ollut mukavat bileet, mutta nyt on jo kotiinlähdön aika. Tietoteekkarilla 
on jo kova ikävä kotona odottavaa 2D waifua. Normaalisti suora ja helppo matka 
ei olekaan niin suora ja helppo useampien illan aikana nautittujen peltikattojen 
jälkeen. Auta tietoteekkari kotona odottavan waifu body pillow’n luo.
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0. ______analyysi
1.  Paras käyttöjärjestelmä
2. 13:37
3. Keskimääräisen OTiTlaisen koodi
4. Työvoimaministerin apulainen
5. Killan palvelin
6. Jokaisen kiltalaisen lempipaikka :)
7. Oulun tunnetuin vesistö
8. Tietoteekkarit ovat tunnetusti tämän 
    suurkuluttajia
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Piha ilman sadettajaa
”Piha ilman sadettajaa.” Nämä sanat lausui minulle eräs tärkeä Tietoteekkari 
erään ikimuistoisen excursion paluubussissa, nautittuaan noin kuusi olutta 
bussimatkan aikana. Se hetki, kun katsoin tämän hieman humalaisen 
ammattilaiskoodarin väsyneisiin silmiin ja kuulin nämä sanat, sai minut 
miettimään niiden merkitystä.

Samuli Putro laulaa melankolisen suomirockmusiikin säestämänä monotonisella 
äänellään oletetulle rakkaalleen, kuinka hän vertauskuvallisesti kuihtuu, kuin piha 
ilman sadettajaa, ilman tämän hänelle rakkaan ihmisen läsnäoloa elämässään. 
Putro kai miettii sanoissaan jotain vanhaa seurustelukumppania, mutta tätä 
vertauskuvaa voi käyttää myös muulla tavalla rakkaisiin ihmisiin.

Voimme kai kaikki samaistua tähän tunteeseen. Jonkun todella tärkeän, rakkaan 
ihmisen tuoma lämmin hehku hiipuu hiljalleen vuosien kuluessa tai pahimmillaan 
katoaa yhtäkkiä, niin nopeasti, ettei sitä kerkeä edes käsittää. Jokaisen tällaisen 
lämmönlähteen katoaminen saa maailman tuntumaan hieman kylmemmältä ja 
yksinäisemmältä.

Onneksi tämän elämäksi kutsumamme matkan varrelta löytyy myös uusia 
tällaisia ihmisiä tuomaan tätä välittämisen lämpöä maailman kylmettämiin 
jäseniin. Ihminen toivoo lähes poikkeuksetta pitkää elämää, mutta sisimmässään 
toivoo omille lämmönlähteilleen vielä pidempää, sillä jos elämästä katoaa lämpö, 
itsestä tulee yhtä kylmä kuin tästä maailmasta, jossa elämme.

Hyvät ystävät, pitäkää huoli itsestänne, nauttikaa elämästä ja nuoruudesta, sekä 
muistakaa sitä ihmistä, jota ilman olette kuin piha ilman sadettajaa.
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Pilttien parhaat ja ei niin hyvät

Hei vain ja tervetuloa pilttien pariin!

Aloitetaan mielikuvaharjoituksella: olet jossakin ihan random paikassa ilman 
ruokaa, sinulla on  aivan jäätävä nälkä ja seuraavasta ruokakerrasta ei ole 
tietoakaan.  

Pelottavan tutun kuuloista, eikö? Itselleni tätä käy ainakin (liian) usein ja sen 
takia olen alkanut  kantamaan repussani välipalaa  eli pilttejä

Omasta mielestä piltit ovat nopea ja helppo välipala. Ne auttavat selviytymään 
seuraavalle  ruokaetapille ja plussa tulee tietenkin hyvästä mausta. Tästä 
päästäänkin itse aiheeseen, eli  pilttien parhaat ja ei niin hyvät!

PARHAAT
Persikkainen 4kk

Mitä: persikkainen piltti, jossa 70 % omenaa ja 
30 % persikkaa 

Kenelle: pakkaus sanoo, että ko. piltti on 4 
kuukauden iästä ylöspäin olevalle lapselle, mutta 
mielestäni soveltuu myös nälkäkuolemaa tekevälle 
teekkarille

Plussat: maku on raikas ja hedelmäinen, sisältää 
kuulemma myös Cvitamiinia 

Kehitettävää: piltti voisi sisältää persikkaa 70 % ja 
30 % omenaa, muuten ei valitettavaa 

Arvosana: 5/5
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Päärynäinen 4kk
 
Mitä: päärynäpiltti, joka kuitenkin sisältää 70 % 
omenasosetta ja vain 30 % päärynäsosetta 

Kenelle: pakkaus sanoo, että ko. piltti on 4 
kuukauden iästä ylöspäin olevalle lapselle, mutta 
mielestäni soveltuu mainiosti kaikenikäisille, jotka 
tykkäävät päärynästä 

Plussat: maistuu hyvältä, mutta ei ihan niin 
raikkaalta kuin piltti persikkainen, sisältää 
kuulemma myös Cvitamiinia 

Kehitettävää: jos on allerginen päärynälle, niin 
harmin paikka :( 

Arvosana: 4/5

Mustikkainen 4kk 

Mitä: mustikkapiltti, joka sisältää 86 % omenaa, 9 
% mustikkaa ja  5 % banaania (+ 
hapettumisenestoaine eli askorbiinihappoa)

Kenelle: pakkaus sanoo, että ko. piltti on 4 
kuukauden iästä ylöspäin  olevalle lapselle, mutta 
mielestäni soveltuu myös marjat keräämättä  
jättäneelle nälkäiselle kaverille

Plussat: maku on raikas ja mustikasta tulee 
jotenkin hyvät vibat Kehitettävää: tämä piltti ei 
sisältänyt Cvitamiinia 

Arvosana: 4/5
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Luumuinen 4kk

Mitä: luumupiltti, joka sisältää 60 % luumua ja 40 % 
päärynäsosetta 

Kenelle: pakkaus sanoo, että ko. piltti on 4 
kuukauden iästä ylöspäin olevalle  lapselle, mutta 
mielestäni soveltuu kaikenikäisille nälkäisille 
henkilöille

Plussat: maku on hyvä ja nälkä lähtee, yli puolet 
sisällöstä on oikeasti  luumua ja sisältää C
vitamiinia 

Kehitettävää: pakkauksessa oleva violetti ja 
punainen väri eivät sovi yhteen

Arvosana: 4 /5

Mansikkainen 6kk

Mitä: mansikkapiltti, joka sisältää 53 % omenaa,
27 % banaania ja 20 %  mansikkaa
(+ hapettumisenestoaine eli askorbiinihappoa)

Kenelle: pakkaus sanoo, että ko. piltti on 6 
kuukauden iästä ylöspäin  olevalle lapselle, mutta 
mielestäni soveltuu kaikille ketkä tykkäävät  
esanssisesta mausta

Plussat: no nälkä lähtee (ehkäpä), mutta siinäpä 
se

Kehitettävää: maku on niin esanssinen, että tätä ei 
vedä muuta kuin  hätätapauksessa 

Arvosana: 1/5

EI NIIN HYVÄT
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Mangoinen 4kk

Mitä: mangopiltti, joka sisältää 86 % omenasosetta 
ja 14 % mangososetta

Kenelle: pakkaus sanoo, että ko. piltti on 4 
kuukauden iästä ylöspäin olevalle  lapselle, mutta 
mielestäni kenenkään ei kannata syödä tätä  (paitsi 
jos vitsimielessä haluat maistaa )

Plussat: sisältää Cvitamiinia

Kehitettävää: mangopiltin maku tuo mieleen vain 
yläkoulussa olevan  mangorahkan, jonka 
koostumus oli lähempänä mehua

Arvosana: ½ /5

(PS. en ota vastuuta, jos valitset pilttisi huonosti nämä ovat vain suosituksia)
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Pirinistin niksipirkkanurkka
Terve vaan kaikki nirkkarit(yhdistelmä sanoista narkkari ja innokas niksipirkkojen 
lukija). Kaikillahan meillä on välillä tilanne että on akuutti rahapula ja vielä 
akuutimpi kaljanhimo, joten tänään meikämetamfetamiini opettaa teille miten 
haetaan Toppilan Salesta juoksukaljat.

Katsotaanpas ensin tätä pohjakaaviota. Tunnistakaa sieltä seuraavat kohdat 
lähtöpaikat 1 ja 2, kaljahylly, kassat, ja ovi.
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Katsokaa sitten kuvaa 
kaljat, joista voimme 
etukäteen tarkastella 
miltäs ne kaljakontit 
näyttää. Ne on ne 
valkoiset laatikot siinä 
kuvassa niin. Nyt kun se 
on tullut tutuksi niin 
voidaankin alkaa 
analysoimaan 
lähtöpaikkoja.

Lähtöpaikka 1, 
maitohyllyn edusta. 
Kuten kuvasta nähdään 
käytävä on hieman 
ahdas ja joutuu 
juoksemaan molempien 
kassojen välistä, antaen 
täten kassahenkilölle 
aikaa reagoida 
juoksukaljayritykseen. 
Myöskään ovi ei ole 
suoralla juoksulinjalla 
vaan kassojen jälkeen 
joutuu ottamaan tiukan 
vasemman että pääsee ulos. Toisaalta tämä on se perinteinen reitti, jonka takia 
liian moni aloittelija lankeaa tähän ja yritys päättyy yleensä epäonnistumiseen. 
Mutta ei hätää, minulla on teille parempi reitti.
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Lähtöpaikka 2, vihannesosasto. Nyt kun analysoidaan kuvaa niin 
huomataan että ovi on suoraan juoksulinjalla ja kassat jäävät piiloon 
kylmäkaapin taakse. Tämähän tietenkin tarkoittaa sitä että kassahenkilö 
ei saa mitään ennakkovaroitusta ennen yritystä parantaen 
onnistumisprosenttia lähes sataan (100!)((ei se kertoma)). Nyt kun vielä 
ajoitetaan juoksu siten että joku on tulossa sisälle kauppaan niin liukuovet 
on sepposen selällään ja pihalle päästään ennen kuin kassahenkilö 
pääsee edes kassan takaa pois. Tähän komboon kun lisätään vielä 
liekkipipo (+50% speed) ja annos subua (+100% speed +50% agility) niin 
sitä ollaan jo nurkan takana piilossa ennen kuin kassahenkilö pääsee ulos 
asti.

Näin ja koska kaikki tietää että yhteen käteen mahtuu 2 konttia olutta niin 
todella nopeasti olemme ansainneet 4 * 24 = 96 (!!!) olutta ja vielä täysin 
ilmaiseksi. Kunhan vain noudatat ohjeita ja valitset lähtöpaikan 2. Ei 
muuta kuin nopeaa ja kaljaista kevättä kaikille.

36



37

liianiso(n) puuhanurkan vastaukset
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