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WAPPU 2007
Mitä? Missä? Milloin?

Go-go
Huhtikuun 
toimintaohjeet
s. 13

PORNO 
Perimmäisten kysy-
mysten äärellä
s. 28



AREENA

KUMMA LISTA Mistä kaupunki puhuu?

     WAPUN SÄÄ
Wapulle on luvattu selkeää säätä.  Tällä ei 
loppupeleissä ole merkitystä, sillä useimmilla 
wappu menee aivan sumussa muutenkin.

     TERRORISMI
Vaikkei Lähi-idässä ollakaan, on Wapun tie- 
noilla odotettavissa lukuisia itsemurhaiskuja.

     SNOOP JA DIDDY
Snoop Doggin ja P. Diddyn yhteiskeikka joudut-
tiin keskeyttämään, sillä lavalta leijallut tehoste-
savu laukaisi palohälyttimet.

     WAPPUSUUNNITELMAT
Tarkat suunnitelmat on hyvä tehdä riittävän ajoissa, ettei niiden 
totaalinen pitämättömyys tule yllätyksenä. 

     KEVÄTMASENNUS
Parasta ajanviettoa kevätflunssaa odotellessa.

 LÄHETÄ EHDOTUKSESI KUMMALLE LISTALLE -> OTY@OTY.FI 

TAVARATAIVAS Macgyverin luottokamat

KULTTUURIKLUBI Mitä lukea? Mitä kuunnella?

RON JEREMY
      stara

 -> LEHTI

“Mielenkiintoisia 
artikkeleja sekä 
oivaltavia meta-
foria.”

Jallu 2/2007

 -> LEVY

“Hirveetä pas-
kaa mutta ihan 
sama kunhan se 
myy.”
Metallica: St. 
Anger

LARS ULRICH      
   muusikko
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KÄKI
”Rakennan siitä ja jäätelötikus-
ta kranaatin.”

KELLO
”Sen, varvasnöyhdän ja trilobii-
tin avulla torjun nälänhädän.”

1L SMIRNOFF
”No aattelinpa vetästä aamt.”



AREENA
KAIMAT: Tom of Havela = Alfa Move Hot                    Tom of Finland = Doom Flat Finn

Viime vuonna toimi-
essani OTiT ry:n tie-
dotusministerinä ja 
päätoimittajana sain 
päähäni villin idean: 
Teekkar i ju lka isu, 
joka on tehty täy-
sin jonkin tunnetun 
lehden näköiseksi. 
Säästelin ideaa kai-
ken varalta ja nyt 
lähdin työstämään 
sitä Wapputeksun 
kanssa, ja tässä on 
tulos. Suosittelen 
lukemaan lehteä yh-
dessä oikean Cityn 
kanssa, niin ulkoasu 
aukenee paremmin.

Alunperin suunnitel-
missa oli apinoida 
valtakunnan suur-
lehteä Ilta-Sanomia 
ja versioida se Kil-
ta-Sanomiksi, mutta 
lehden ulkoasun tyl-
syyden vuoksi vaih-
doin City-lehteen. Ja 
hyvä että vaihdoin!

Eri painotalojen hi-
tauden vuoksi al-
kuperäinen suun-
nitelma todellisen 
kokoisen (A3) Ci-
tyTeksun painami-
sesta kusi, mutta 
kelpaahan tämäkin. 
Ulkoasua ei vaan 
saanut täysin sa-
manlaiseksi, johtuen 
juuri pienemmäs-
tä koosta. Mutta ei 
anneta sen haitata, 
se on Wappu nyt ja 
hommat isollaan!
- Scene

Kirkkovenesoudut

TOIM. HUOM.

MIETELAUSE

“Wappu tulee, tu-
lisinpa minäkin.”

-- Pso-Ass

MINÄ Laura Mämmioja, OTY:n fuksiohjaaja

Wappu on Fukseille ikimuistoista 
aikaa, joten ottakaa kaikki ilo irti 
siitä. Mutta aina kannattee pitää 
järki mukana kaikessa, jotta väl-
tytään pahimmilta onnettomuuk-
silta. Muistakaa, että edustatte 
haalarit päällä kaikkia Teekkareita 
ja opiskelijoita, joten liikkukaa ja 
juhlikaa tämä muistaen. 

Mikä on nimesi?
Fuksiohjaaja.

Mikä tämä juttu on?
Hieman ohjeistusta Fukseille Wap-
pua ajatellen.

Miten valmistautua Wappuun?
Ennen Wappua kannattee miettiä 
valmiiksi uittopuku, bileliput, ra-
vinto, budjetti yms. Jonkinlaiset 
kengät pitää ainakin hankkia, sil-
lä ilman niitä ei uimaan päästetä 
ketään.
  Hyviä vaihtoehtoja evääksi on 
makkarapaketti, koska koskaan ei 
tiedä mille pihalle eksyy ja sieltä 

löytyy grilli. Pizzapalat on helppo 
syödä kylmänä jne.

Mitkä ovat Wapun kuumimmat 
tapahtumat?
Omasta mielestä Wappu alkaa eh-
dottomasti Kirkkovenesouduista. 
Mikäli sää suosii, niin mikä sen 
mukavempaa kuin kölliä Tuiran 
rannalla ja grillailla pikagrillillä 
makkaraa.
   Toisena voisi mainita Vesibussin, 
linja 69. Se on toinen tunnelman 
nostattaja Wappuna. Bussissa mu-
siikki soi ja tunnelma on ”tiivistä”.
  FuksiWappunani parhaiten mie-
leeni jäi Fuksikaste, koska sen 
jälkeen en enään ollut Fuksipalle-
ro vaan liittymässä Teekkareiden 
joukkoon.

Mitkä ovat Wapun vaarat?
Wappuna on mahdollisuus saada 
aikaan paljon tuhoa. Muutama esi-
merkki Wapun vaaroista: ajat pyö-
rällä humalassa, ajaudut tolppaan, 
kylkiluita katkeaa ja ne puhkaise-

vat keuhkosi. Pompit Vesibussissa 
menetät tasapainon ja lennät ovi-
kuiluun, saat ikävän avohaavan 
pohkeeseen mikä vaatii tikkejä. 
Joten varovaisuutta tulee noudat-
ta kaikkialla.

Mitä tulee huomioida Wappu-
na?
Wappuna tulee muistaa syödä, 
koska juoma puoli on kunnossa 
niin on hyvä huolehtia myös ruo-
kapuolesta.
  Kaveria ei tule jättää. Jos näet 
katuojassa jonkun haalarit päällä 
makaamassa, nin huolehdi että 
hän selviää kotia tai käännä edes 
oikein päin, ettei huku rapaan.
Pidä tapahtumakalenteri aina 
mukanasi! Sen avulla on helppo 
suunnistaa tapahtumasta toiseen, 
ja lisäksi sieltä löytyy hyödyllista 
infoa.

Iskulause Wapulle?
Fuksit kuolee Wappuna!! Ja haus-
kaa ON!

Oulun keväässä on se hieno 
puoli, että kaikki odottavat 
tajunnanräjäyttävää Wappua 
pelonsekaisin tuntein. Tässä 
vuodessa on kuitenkin jotain 
erityistä esim. Viimevuoteen 
verrattuna. Nyt en tarkoi-
ta jäiden lähtöä vaan päivää 
pidempää Wappua. Normaa-
lin kaavan mukaan Kirkko-
venesoudut olisi järjestetty 
vasta perjantaina kun ne nyt 
ovat torstaina. Tämä erityis-
järjestely tulee varmasti otta-
maan rehellisen Wapun juhli-
jan kunnon päälle. Perjantai 
ei tietenkään ole mikään väli-
lepo-nukku-matti-päivä vaan 
silloin Talolla tapahtuu.
           Waattona uljasta fuksi-
armeijaamme odottaa pulah-
taminen Oulujoen sivuhaaran 
lämpöiseen ja poreilevaan ve-
teen. Tapahtuma on varmasti 
teille kaikille ikimuistoinen!

Railakasta Wappua kaikille!
- Tom of Havela
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KKL Fuksikisat

Lakitus

TEKSU

Wappu oululaisittain

LIFE IS 
SWELL      

Raakkel
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LUKIJOILTA Rääy. Kitise. Hauku. KOLUMNI Hanna Pervo

LISTAT Persettä ja Legendaa

Niin se vain on että kevät 
on tulossa. Kadut pölisevät, 
nenät vuotavat ja paska 
haisee myös muualla kuin 
Nevan rannalla. Mutta tä-
tähän me olemme odotta-
neet! Kevät tulee, Wappu 
tulee ja sen jälkeen kesä!

Ennen Wappua ja kesää 
pitäisi kuitenkin vielä saa-
listaa puuttuvat Kelanopat, 
joiden kanssa onkin sitten 
tekemistä oikein kunnolla. 
Tietysti ulkona on juma-
lainen keli kun pitäisi istua 
lukusalissa pänttäämässä 
taas jotain perkeleen tärke-
ää asiaa roottorista ja sini-
aallon kulkemisesta. Ja alla 
painaa edellisen tentin hyl-
sy. Ei oo heleppoo ei.

Kun opiskelukiireiltä ehtii, 
hiipii mieleen ahdistus tu-
levasta kesästä. Ja töiden 
puutteesta. Jostain se on 
leipä revittävä, ja jollei töi-
tä löydy, on sen repiminen 
sama kuin Jackon nenää 
kursisi: kovasti pitää yrittää 
mutta ei siitä valmista tule.

Sitten kun oikeita töitä ei 
tulekaan, pitää kärvistellä 
paskaduuneissa koko kesä 
jotta saa edes vähän voita 

leivän päälle. Ja sitten on 
taas syksy ja pitää opiskel-
la. Pyörän keksijä oli ihan 
välkky kaveri, mutta kuka 
onneton meinkään keksi-
mään oravanpyörän?

Jos taas satut saamaan 
hyviä töitä, pitää tulorajat 
laskea yhtä tarkasti kuin 
pieraisu ripulin aikana ettei 
armas valtiovalta vaan sa-
kota ahkeruudesta. Kelan 
tätikin se kusetti ja laski en-
nakonpidätysprosentit päin 
persettä. Morjesta vaan 
joulurahat, enpä minä olisi 
niillä mitään tehnytkään ja 
ottakaa nyt samalla tuos-
ta vielä mätkyt päälle, sa-
mahan se on syödä käpyjä 
joulupöydässä. Saapahan 
kerrankin kuituja!

Mutta ei mennä asioiden 
edelle, kevät on tässä ja 
nyt. Pitäisi siis opisella rai-
vokkaasti, saada töitä ja 
vältellä allergioita sekä pas-
kanhajua. 
Onko se kevät sitten niin 
hieno asia ollenkaan?

Kirjoittaja on menetetty 
Isänmaan toivo ja tuleva 
Ratakadun diskon DJ.

Ahdistus MaximusWed, 4 Apr 2007 03:59
-------------------------------------------------------

Paskaa
Viime Teksussa ollut hallitushaastattelu oli kyllä yksi 
tämän vuoden pohjanoteerauksia. Koko juttu täynnä 
itseään parempina pitäviä elvistelijöitä. On tainnut kel-
tainen Jaffa nousta päähän koko köörille, kun on pitä-
nyt päästä oikein lehteen keulimaan. Jotain rotia siihen 
tasoon nyt, eihän tuollaista paskaa voi myötähäpeättä 
lukea!
        HULK

Lissää paskaa
Onko tää joku ekohippien juttu kun kerta on näemmä 
pakattu paskaa paperin väliin?
             REDNECK

Oiskos mittää elukka-
hommia?
Moro! Voisko Teksuun saada enemmän kotieläimiä kos-
kevia juttuja? Mulla itellä on kotona norsu ja siperian-
villisapeli. Ois kiva lukea mun lempparilehdestä jotain 
asia-artikkeleja mun lempparieläimistä.

    NOTKEA KUIN NORSU

Jarruraidat
Muuten hyvä, Teksun toimitus, mutta vuoden ekassa 
lehdessä jarrukategoriat menivät kyllä hieman met-
sään. “Ilmajarru” ei nimittäin ole “Enimmäkseen har-
miton”, päinvastoin. Ilmajarru on Wanha Jarru, joka on 
piiitkästä opiskelutaipaleestaan johtuen niin kokenut ja 
maailmaa nähnyt Teekkari, että Hän kykenee ilmaise-
maan paheksuntansa kiltahuoneen sohvalta avaamatta 
suutaa - ilmalla siis. Joissakin piireissä kyseisiä hen-
kilöitä kutsutaan petomaaneiksi. Varsinkin Ympille on 
siunaantunut joukko Ilmajarruja. Viikonlopun jäljiltä 
kiltahuoneelle palaavat ymppiläiset kuvittelevat tunk-
kaisen hajun tulevan viemäriveden pumppaamohuo-
neesta, mutta väärin menee - haju lähtee kiltahuoneel-
le hautautuneesta Ilmajarrusta. Lehti muuten ok.
       
       ILMAJARRU YMPILTÄ

Röh!
Kuka perkele juo lehdessä kaljaa?
    VOISINKO SE OLLA MINÄ? 

Mon, 9 Apr 2007 12:45
------------------------------------------------------

Fri, 13 Apr 2007 13:13
------------------------------------------------------

Optiemin nettisivujen 
hakusanat top 10:

1. Seksiasennot 
2. Smart casual 
3. Mitä eroa on mursulla ja 
polkupyörällä? 
4. Laskupohja 
5. Optiem 
6. Sanna Suutari 
7. Takaapäin 
8. Drinkit 
9. Vonkaamisen käsikirja 
10. Perseet 

Lähde: http://www.optiem.fi 
/mambo/administrator

Parhaat oluet

1. Weltenburger Kloster 
Asam-Bock 
2. Leffe 
3. Sandels III 
4. Samichlaus 
5. Shepherd Neame Spitfire 
6. Tuborg Classic 
7. Karhu IVB 
8. Legenda 
9. Koff Portteri IVB 
10.  Porin Juhlaolut IV 

Lähde: Oulun teekkariyhdis-
tys ry:n olutkysely

Sun, 8 Apr 2007 22:17
------------------------------------------------------

Tue, 2 Apr 2007 05:15
------------------------------------------------------

TEKSU





GUIDE    SISÄPIIRI6

KYSY MITÄ VAAN MISTÄ VAAN, VASTAUS ON KUITENKIN KUSETUSTA

Voiko Wappuna saada?

KYSYMYS: Oi guru, opiskelen 
tietotekniikkaa ensimmäistä vuot-
ta. Kuulin tässä taannoin vuosi-
kurssia ylempänä opiskelevalta 
kaveriltani villejä tarinoita fuk-
siajoiltaan ja viime Wapusta. Hän 
kertoi, että oli ensin kuollut ja 
sen jälkeen saanut. Haluaisin it-
sekin menettää neitsyyteni Wap-
puna, mutta minusta tuntuu ettei 
se ainakaan noin onnistu. Eihän 
kuolleena voi saada! Onko minua 
huijattu? 
       Wappu pilalla?

VASTAUS: Ei, sinua ei ole huijattu. 
Se on mahdollista, mutta vain kaiki-
sta kovimmat jässit suoriutuvat tästä 
äärimmäisestä kokeesta. Mutta koska 
olet tietoteekkarifuksi, ei sinun kanna-
ta huolehtia neitsyyden menettämis-
estä vielä hetkeen. Ei kuitenkaan 
syytä huoleen, sillä Pringles-pillu aut-
taa aina puutteenalaisia. Kysy värkin 
rakentamisohjeita tietoteekkaritover-
iltasi niin ei mene fuksiwappu pilalle.

KYSYMYS: Moro, olen raavas kone-
teekkariuros ja haluaisin bongata 
itselleni näpsäkän ymppitytön 
Wapuksi. Missä ympin tytöt pe-
sivät eli mistä sellaisen löytäisi 

helpoiten? Ja mikä tärkeintä, kuin-
ka viedä homma ns. loppuun asti?
   KankiAkseli

VASTAUS: No moro vaan Akseli, ympin 
tytöt parveilevat tietysti oman tyttökal-
enterinsa myyntipisteen lähettyvillä. 
Sinne vaan vonkaamaan. Mikäli myyjä 
esiintyy itsekin kalenterissa, kannat-
taa homma aloittaa kehumalla hänen 
rohkeuttaan ja ulkonäköään, onhan 
hän sentään kalenterityttö. Jos taas 
saat pakit, voit haukkua hänet epä-
toivoiseksi luuskaksi, jonka täytyy es-
itellä itseään kalenterin sivuilla miestä 
saadakseen ja poistua voittajana pai-
kalta. Et siis voi epäonnistua! Ei muuta 
kuin enimmät konerasvat naamasta 
haalarinhihalla veks ja tositoimiin.

KYSYMYS: Terse vaan, ollaan 
tässä poikain kans mietitty, että 
jos pinpissä on huulet, niin miksei 
siinä ole hampaita? 
      Volgan lautturit

VASTAUS: Pojat pojat, tähän vain yk-
sinkertaisesti pätee vanha totuus: 
“toisinaan se vain on niin”. Suosittel-
enkin, että käytte miehissä hakemassa 
lähimmästä porkkelikaupasta jonkin 
alan videon, niin selviää miksei siellä 

niitä hampaita kannata olla

KYSYMYS: Moro! Olen kuullut, että 
Wappuna nautitaan siman kanssa 
munkkeja. Internetissä olen niistä aina 
öisin haaveillut, mutta tosielämässä 
en ole päässyt munkkeihin käsiksi. 
Halut maisteluun ovat kuitenkin ko-
vat – kuinka selvittäisin tänä Wappuna 
munkkien salat? 

VASTAUS: Moro vaan. Yleensä resepti 
herkullisiin munkkeihin on niin moni-
mutkainen, ettei sitä voi ymmärtää. 
Onneksesi Wappuna munkkien valm-
istelu on normaalia helpompaa. Kuten 
kakkutaikina, myös munkkien teke-
minen vaatii kuitenkin kevyttä oleske-
lua, jotta leipuritunnelma tai taikina 
eivät lössähtäisi. Maistele siis tarpeek-
si Red Bull –johdannaisia ja saavutet-
tuasi nirvana tiedustele kohteliaasti, 
voisiko joku näyttää sinulle munkkien-
sa salat – saanti on varma. Nopeampi 
ja yksinkertaisempi resepti on tarrata 
lähimmän naaraan rintamuksista ja 
kuiskata hellästi korvaan: ”mennäänks 
munkillisille?” Samaa reseptiä voi mu-
kauttaa myös Wappupiirakan valmist-
eluun.

Kiertävä 
myynti-
piste bon-
gattavis-
sa Wapun 
tapahtu-
mista. 

Silmät 
auki...!

TEKSU >
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VÄLIKYSYMYS Kiusaamme viattomia ohikulkijoita

Käytätkö järkeä?

JULINIA   Elina & Elina, laskentatoimi 1. vsk

Aika 

säännöllisesti

ALAKUPPILAN PORTAAT
Hanski, laskentatoimi 2. vsk

“Mahdollisimman usein!”

HV-SAUNA
Tuomas, apukoulu 18. vsk

“...Ööö... hä?”

PEDO-KAHVILA
Heidi, luokanopettaja, 4. vsk

*nauraa* “Öö... tarvittaessa?”

DISCUS  
Riitta, matematiikka, 1. vsk

“Käytän, toivottavasti hyvin!”

MIESTEN VESSA
Möksy, tuta 2. vsk

“Hyvin harvoin opiskeluta-
pauksissa.”

PEDO-KAHVILA
Salla, varh.kasvatus 4. vsk

*nauraa* “Yritän ainakin. Se 
on suhteellista!”

Yritän. Joo!
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TEEKKARIN RINNAL-
LA jo vuodesta 1960

TEKSU
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   Teksti: Heli Pihlajamaa

Intia on paska maa - ainakin, mitä 17 sähköteekkarin kollektiiviseen päätök-
seen on uskominen.Tämä on matkakertomus El Pason tammikuisesta excursi-
osta Intiaan.

Kun tammikuun toisena tiistai-
aamuna nostelimme laukkuja hihnal-
le koneeseen lastattaviksi, olisi use-
amman kannattanut sittenkin vaihtaa 
hammasharjan ja deodorantin paikka 
käsimatkatavaroihin. Mutta senhän ta-
jusimme vasta Delhissä, reilu 8000 km 
maailmalla lennettyämme. Kello kävi 
kolmea keskiviikkoaamuna, kun olim-
me kirjanneet 17 hengen matkatava-
rat hukkuneiksi, saaneet Air Francelta 
jonkinsortin selviytymispakkauksen ja 
astuimme “ulos” Delhin ulkomaanter-
minaalista.

Elokuvan 
k u l i s -

si on hyvä 
termi ku-
v a a m a a n 
näkyä. Hal-
l i m a i n e n 
terminaali 
oli täyn-
nä savu-
sumua tai 
p a ko k a a -
sua, kaa-
suautoja ja 
ruske is i in 
pashminahuiveihin kääriytyneitä väsy-
neitä kuskeja, jotka yrittivät huudoil-
laan houkutella turisteja kyyteihinsä 
tai jotka ruskeilla silmillään tapittivat 
intensiivisesti vaaleita länsimaalaisia. 
Joku ryhmäläinen tiesi, että kannat-
taa käyttää vain etukäteen maksettuja 
takseja, joten tilasimme taksikopis-
ta kyydit. Kolmen hengen noin 10km 
matka maksoi noin 400 rupiaa (euro 
on noin 55 rupiaa). Taksiin mahtui 
ehkä hyvällä tahdolla neljä matkaajaa 
tavaroineen ja jokainen kyyti oli erilai-
nen. Kun jollekin ryhmälle ei sattunut 
juuri muuta kuin roppakaupalla kult-
tuurishokkia sikäläisestä liikenteestä, 
toinen päätyi oikealle hotellille useam-
man väärän kautta, kolmas sai toivoa 

kuskin pysyvän hereillä edes suurim-
man osan matkasta ja yksi saattoi pii-
pahtaa maakaasutankilla kesken kyy-
din.

Hotelli Chand Palace Uudessa Del-
hissä, Pahar Ganjissa oli ensim-

mäinen asumuksemme matkalla. 
Olimme suunnitelleet karttavamme 
turistirysiä ja lähtevämme exculle 
“semi-reppureissaajina” ja varanneet 
hotellit internetitse kaikista paikoista, 
joissa aioimme käydä: kuusi yötä Del-
hissä, viikko Anjuana Beachilla Goalla 
ja kaksi yötä Mumbayssa. Tarkoitus oli 
Intiassa varata porukalle juna- tai len-
toliput Delhistä Goalle ja Goalta Mum-
bayhin. Tähän tuli seuraavana aamuna 
pieni muutos, kun viileän yön ja kyl-
män suihkun jälkeen olimme lähdössä 
tutustumaan Delhiin ja selvittämään 
matkatavaroittemme kohtaloa. Hotel-
lin respassa eräs Anil Dubey halusi ju-
tuttaa ryhmämme johtajaa ja kertoi, 
ettei Delhiin kannata jäädä kuudek-
si päiväksi ja tarjosi meille mukavaa 
pakettia, jossa vaihtaisimme jo mak-
setut yöt saman ketjun eri hotelleihin 
Jaipuriin ja Agraan. Kun saimme neu-
voteltua pakettiin vielä maan sisäiset 
lennot, Visa vinkui ja turistiloma alkoi 
(sittenkin).

Ajelimme kaksi päivää omalla bus-
silla ympäri Delhiä katselemassa 

mm. hindutemppeleitä, parlamenttita-
loa, presidentin linnaa, Indira Gandhin 
kotitalomuseota ja Gandhin hautaa, 
Intian porttia, Punaista linnaketta ja 
Qutab Minar -minareettia. Kävimme 
syömässä hienoissa (=kalliissa) ravin-
toloissa, joissa yksi ateria juomineen 
ja alku- sekä jälkiruokineen maksoi 
noin 600-800 rupiaa. Kauhistelimme 
bussin ikkunasta liikennettä, koditto-
mien oloja, likaisuutta, sähkötolppia ja 
hajua. Puuttuvat matkatavarat verot-
tivat innostusta. Ne oli luvattu saapu-
vaksi seuraavan päivän lennolla, joten 

odottelimme torstaiaamuna saavam-
me puettavaksi jotain muuta kuin Air 
Francen logolla varustetun valkoisen 
t-paidan. Puolilta päivin närkästys oli 
jo melkoinen, mutta viimein ne laukut 
sitten saapuivatkin - paitsi kaksi, jotka 
tulisivat vielä seuraavalla lennolla.

12.1. lähdimme ajelemaan kohti Jai-
puria. Pakettiimme kuului myös koko 
ulko-Delhin matkan ajaksi omat kus-
kit ja autot, 17 ei-intialaista henkilöä 
matkavataroineen ei nimittäin mahdu 
sikäläisiin turistibusseihin. Jos Inti-
an liikennekulttuuri ei ollut aiemmin 
avautunut, nyt se räjähti silmille. In-
tialaisissa kulkuvälineissä tarvitaankin 
kolme hyvää: jarrut, töötti ja onni. 
Esimerkiksi sikäläinen ohitustapa voi 
tuntua suomalaisen autokoulun käy-
neelle vieraalta: keskiviivaa lähintä 
kaistaa ajetaan töötti pohjassa niin 
kauan, että edellä oleva väistää va-
semmalle. Vaikka tuskin siellä kukaan 
olisi paljoa välittänyt, jos olisi väistetty 
oikeallekin, oli liikenne vasemmanpuo-
leista eli ei. Intialaiseen liikenteeseen 
mahtuu myös monenmoiset menope-
lit. Sikäläisessä autokannassa 50-lu-
vun Ambassador on yhä kova tekijä, ja 
rahtia voi kuljettaa kuorma-auton tai 
polkupyörän sijasta kamelilla, norsulla 
tai lehmälläkin. Motoristeille käy kypä-
räksi esimerkiksi huivi, turbaani, mah-
dollisesti armeijan ylijäämävarastosta 
hankittu kypärä tai kertaalleen jo ko-
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laroitu moottoripyöräkypärä. Kulkuvä-
lineet pakataan niin täyteen kuin mah-
dollista, oli alla auto tai kolmipyöräi-
nen tuk-tuk tai oli tavara miten paljon 
ylikuormattu eteen, taakse, sivuille ja 
ylöspäin kuin mahdollista. Ei ollut mi-
kään epätavallinen näky, että mootto-
ritien varrella vaihdettiin renkaita tai 
ylilastatun auton akselisto oli mennyt 
poikki ja lasti levinnyt pitkin tietä.

Matka Delhistä Jaipuriin on vähän 
reilu 200 km ja kesti yli viisi tun-

tia. Jaipurin hotelli oli hämmästyttävä 
yllätys Delhin kurjuuteen jo leipiinty-
neille matkaajille, vaikka taso oli täh-
tien mukaan sama. Huoneet olivat 
puhtaat, suihkuissa oli oma pieni läm-
minvesivaraaja ja huoneissa lämpö-
puhaltimet, jotka olivatkin todella tar-
peelliset korkealla Vaaleanpunaisessa 
kaupungissa. Valitettavasti Intian 
bakteeristo ja ilmasto alkoivat rokot-
taa reissaajia ja ensimmäiset alkoivat 
sairastella. Jaipurin nähtävyydet olivat 
komeat, mutta alituinen turistien hui-
jaaminen alkoi kyllästyttää. Vai miltä 
kuulostaisi käydä katsomassa vanhaa 
Maharadjan linnaa? Sisäänpääsy ilman 
kameraa 10 rupiaa, kameran kanssa 
70. Meno rinnettä ylös vaihtoehtoi-
sesti norsukyydillä 500 tai jeepillä 200 
- paluukyyti samalla kaavalla. Matto-
kauppias tarjosi limsaa ja teetä ja an-
toi koekävellä silkki- ja kashmirmatto-
jaan, jalokivikauppiaalla ei ollut yhtä 
hyvät tarjoilut, mutta samalla lailla 
esiteltiin autenttiset tuotantotilat (3 
miestä kellarin lattialla hiomakoneen 
vierellä kyykyllään). Molemmat saivat 
meistä asiakkaita.

Lähdimme Jaipurista leijafestivaa-
lipäivän aamuna, leijafestivaalilla 

juhlistetaan auringon siirtymistä poh-
joiselle pallonpuoliskolle ja jumalten 
heräämistä pitkästä unesta. Ainoa tie 
Agraan oli huono ja kulki maaseudun 
läpi. Tuntien ajomatka kirkkaassa päi-
vänpaisteessa oli leppoisaa ja puudut-
tavaa. Kuumeisille reissaajille se oli 
vähemmän mieluisa kokemus. Unen 
lomassa seurasimme ikkunasta maa-
laiselämää; pojat pelasivat krikettiä 
pellolla, äidit valmistivat ruokaa avo-
tulella, tytöt värjäsivät toistensa hiuk-
sia,  apinat ruokailivat tienposkessa, 
lehmät kulkivat minne tahtoivat. Näkyi 
myös kaikenikäisiä leijanlennättäjiä.

Myöhäinen iltapäivä Agrassa olisi 
kai pitänyt käyttää vielä saitsa-

reita kierrellessä, mutta kun siellä tu-
ristirysissä kerjäläisillekin kelpasi vain 
paperiraha, alkoi turistielämä mennä 
naurettavuuksiin. Niinpä käytimmekin 
aikamme mieluummin hotellin hie-
rontapalveluihin (noin 300 rupiaa). 

Lääkärikin kävi pistämässä porukalle 
piikkejä pyllyyn (noin 900 rupiaa) ja 
antamassa antibioottikuureja.

Paikallinen matkaoppaamme kehui 
Taj Mahalia auringon nousussa, 

joten heräsimme 15.1. aikaisin aa-
mupalalle. Olihan tuo yli 350 vuotta 
vanha rakkauden muistomerkki yksi 
uudistetun matkasuunnitelmamme 
pääkohteita. Aikainen herätys ja oma 
opas palkittiin, sillä vältyimme pitkiltä 
jonoilta ja saimme 750 rupian turisti-
pääsylipun (paikalliset 20 rupiaa) li-
säksi vesipullon ja suojatossut kengil-
le. Tapaamamme suomalaispariskunta 
ei ollut saanut vastaavia kylkiäisiä. 
Vaikka Taj Mahal on suuri ja komea ja 
sen syntytarinakin koskettava, säväyt-
ti paikka kunnolla vasta jälkeenpäin 
kuvia katsellessa. Maininnan arvoisia 
ovat myös paikan siistit vessat, jot-
ka auttoivat turistivatsataudin kanssa 
kamppailevia. Kun osa porukasta oli 
saanut käytyä jälkitarkastuksessa lää-
kärin vastaanotolla, jatkoimme mat-
kaa takaisin Delhiä kohti.

Palattuamme Chand Palacen huo-
neisiin muistelimme jo kaihoisas-

ti Agran ja Jaipurin hienoja hotelleja. 
Onneksi yhden yön jälkeen lähdimme 
lentokentälle. Saavuttuamme enna-
koitua aiemmin kotimaanterminaaliin 
tapoimme aikaa Havela ja parturi -
korttipelillä. Pelasimme vielä pari tun-
tia lisää, kun saimme tietää lentomme 
olevan myöhässä. Viimein SpieceJetin 
punainen Boeing 747-800 saapui ja 

pääsimme kohti kiitorataa. Sitten kone 
seisahtikin ja valot ja tuuletus sam-
mui. Kapteeni ilmoitti, että koneesta 
täytyy vaihtaa kaksi rengasta, ja että 
koneesta puuttuu laite, jolla pidetään 
ilmastointi ja valot päällä moottorei-
den ollessa sammuneina. Aggregaatti 
ajettiin vierelle ja matkustajille tar-
joiltiin piparia ja vettä. Kun renkaat 
oli saatu vaihdettua, kapteeni ilmoitti, 
että kahdessa moottorissa oli ilmennyt 
vikaa ja ne täytyisi vielä korjata. Hyvä 
että korjasivat, muuten ette lukisi tätä 
matkakertomusta. Kahden tunnin ko-
neessaistumisen jälkeen pääsimme 
lentämään kohti Goaa ja exculais-
ten mielikin alkoi virkistyä ajatellessa 
hiekkarantoja ja drinkkejä pikku sa-
teenvarjoilla.

TEKSU >
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Oli ilta, kun saavuimme Vasco da 
Gaman kentälle. Delhissä oli ollut 

ihan lämmin päivä, kun lähdimme, 21 
astetta. Goalla oli 30 astetta lämmin-
tä. Olimme oppineet jo hieman tinkaa-
maan ja saimmekin uudehkot Hondat 
sopivalla hinnalla kyyditsemään meitä 
sen noin 50 kilometrin matkan Anju-
ana Beachille. Perillä jaoimme huo-
neet varaamistamme guest houseista 
ja lähdimme syömään. Viikko menikin 
leppoisasti rannoilla. Teimme hiekka-
linnoja, pelasimme jalka- ja vesilen-
topalloa, ajoimme banaaniveneellä ja 
vesiskoottereilla, vuokrasimme mopo-
ja, eräät saivat sakotkin ajokortitta-
ajosta. Iltaisin kävimme syömässä ja 
pelaamassa biljardia, katselimme au-
ringonlaskua, kävimme discossa, kat-
selimme tähtiä. Poltimme ihomme ja 
joimme useita Cuba Librejä.

Anjuana Beach on tunnettu hippi-
menneisyydestään. Nykyäänkin 

sinne ja muille Pohjois-Goan rannoille 
tulee ihmisiä muista maista elelemään 
useiksi kuukausiksi. He saavat elan-
tonsa myymällä esimerkiksi koruja, 
vaatteita tai huumeita. Paikalliset elä-
vät aika lailla samoin. Eläminen on to-
della halpaa, muutamalla rupialla tulee 
päivittäin toimeen, jos ei tarvitse aina 
syödä ravintoloissa, jotka nekin ovat 
toki halpoja.

Puhuimme matkalla aika paljon pas-
kaa - siitä ja sen koostumuksesta. 

Kambylobakteeri taisi olla tavallisin 
kaveri, jonka jotkut toivat tuliaisena. 
Muutamalta löytyi viheliäisempiäkin 
salamatkustajia. Kolme sankaria pää-
si Suomeen asti ilman kummoisempia 
vaivoja. Kun viikko rantalomailua alkoi 
olla täynnä, enemmistö kaipasi jo mai-
toa, lihakeittoa ja meetwurstia ruislei-
vän päällä. Silti oli vielä yksi kohde jäl-
jellä, Mumbay.

SpiceJet ei pettänyt odotuksiamme 
toisella siirtymätaipaleella (kuin-

ka se olisi voinutkaan). Lento oli use-
amman tunnin myöhässä, mutta tällä 
kertaa konetta ei sentään tarvinnut 
korjailla ennen lähtöä. Mumbayhin 
päästyämme ensimmäinen asia, joka 
iski, oli haju. Se muistutti vähän Delhin 
tuhtia savusumua 32 asteen kosteas-
sa rannikkoilmastossa maustebasaarin 
koko kirjolla höystettynä. Toinen asia 
oli hotelli Samrat. Olimme jo tottuneet 
Anjuana Beachin hieman vaatimatto-
mampiin, mutta hyviin guest housei-
hin, mutta nyt Mumbayssa tuli ikävä 
jopa Delhin Chand Palacea. Halusim-
me vaihtaa hotellia, mutta turistia vie-
tiin narussa ja loppujen lopuksi emme 
muuttaneet minnekään ja vietimme 
viimeiset kaksi yötä Kharin rautatie-
aseman läheisessä hotellissa, “Siellä 
missä on baarit!” huudahti eräs paikal-
linen ja virnisti, kun kuuli majapaik-
kamme osoitteen.

Mumbayssa rohkaisimme mielem-
me ja lähdimme tuk-tuk-takseilla 

seikkailemaan automereen kohti os-
toskatua. Mumbayn kehutaan olevan 
Intian länsimaalaisin kaupunki ja olim-
mekin todella häikäistyneet paikan 
länsimaalaisuudesta. No, löytyi sieltä 
edes meikäläisittäin tavallisia liikkei-
tä kolmiseinäisten “supermarkettien” 
lisäksi, joskin ne useimmiten olivat 
(kalliiden) merkkivaatteiden myymä-
löitä. Niissä kaupoissa ostoksistakin 
sai jopa kuitin, joskin se täytyi näyttää 
yhdessä ostettujen tavaroiden kanssa 
liikkeen ovella seisovalle aseistetulle 
vartijalle, joka otti sitten kuitin itsel-

leen.

Kaksi yötä Mumbayssä oli osalle 
porukasta liikaa, joten he lähti-

vätkin viimeisenä päivänä melko ai-
kaisin lentokentälle odottelemaan 14 
tunniksi. Loput jäivät vielä ihmettele-
mään menoa Mumbayssa. Äkkiä ilta-
päivällä alkoi matkan Amazing Race 
-osuus. Lentokentällä oleva puolisko 
oli saanut kuulla, että lentomme oli-
kin lähtenyt jo edellisenä yönä! Sitä 
sadattelun määrää... Kaupungille jää-
nyt puolisko yritti saada äkkiä taksit 
alle ja lähteä kentälle niin pian kuin 
mahdollista, pahimmassa tapaukses-
sa saisimme nimittäin seuraavan pa-
luulennon vasta viikon päästä. Nopea 
lähtö ei käynytkään ihan näppärästi, 
koska intialaiset on lunkia porukkaa, 
kuten lentäväksi lauseeksi muodostui. 
Kesti tovi, ennenkuin saimme paikalli-
set taksisuharit uskomaan, ettei nel-
jä ihmistä matkalaukkuineen halua 
tunkeutua väkisin Ambassador-taksin 
kyytiin, vaan tahdomme kolme autoa 
seitsemälle hengelle. Ehdimme kui-
tenkin ennen kuutta terminaaliin ja 
saimme lopulta paluulennotkin kaikil-
le (noin 26000 rupiaa/henkilö). Syitä 
moiseen mokaan etsimme itsestäm-
me ja matkatoimistosta. Tilausvahvis-
tuksessa luki jatkolennon kohdalla eri 
päivä kuin lipuissa, eikä kukaan ollut 
tullut tarkistaneeksi lentolippujen päi-
vämääriä, koska joukossa tyhmyys 
tiivistyy. Olimme kuitenkin onnellisia, 
ettei Air France päässyt toistamiseen 
hukkaamaan matkatavaroitamme 
(“Air France lost my luggage and all I 
got was this lousy t-shirt”).

Loppujen lopuksi paluulentomme 
Wienin kautta oli perillä muutamaa 

tuntia aikaisemmin kuin mihin olimme 
varautuneet ja mitä silmällä pitäen 
lennot Ouluun oli osalla varattuna. Sen 
verran kummallisia asioita matkan ai-
kana sattui, että herkemipä heikottai-
si. Mutta meilläpä olikin Teekkarilakit 
päässä, tupsu tuo nimittäin intialaisen 
tavan mukaan hyvää onnea.

TEKSU >



Jälkisouduissa: KOTITEOLLISUUS

vihreillä naulakoilla:
 Ti 17.4. 11-14
Ke18.4. 11-14
To 19.4. 11-14

Ma 23.4. 11-14
Ti 23.4. 11-14

Ke 23.4. 11-14

humanistipuolella:
Ti 24.4. 11-13.30

arkkareille:
To 19.4. 13.30-15

lääkiksellä:
To 19.4. 11-12.30

jälkisoutujenlipunmyynti:
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MITÄ OULUSSA TAPAHTUU 26.4.-1.5.2007

2�.4. Torstai�.4. Torstai
12:00 Kirkkove-
nesoudut Tuiran 
rannalla
12:30 Wappukyykkä  
Tuiran biitsillä
21:00 Jälkisoudut 
ravintola Foxiassa, 
esiintymässä Kotite-
ollisuus. Liput 8/10e
Wesibussi kulkee 
klo 13-24.

27.4. Perjantai
Tapahtumia Teekka-
ritalolla:
15:00 Otympialaiset
19:30 Otympialaist-
en ja fuksijäynäkiso-
jen voittajien julistus
20:30 Esiintymässä 
The Frantic Motion

28.4. Lauantai
13:00 Kotikaupungin 
lyhyt, lähtö Linnan-
maalta
18:00 Humusfest yli-
opiston pääkirjaston 
takana
21:00 Ööpisgaala 
45 Specialissa
Wesibussi kulkee 
klo 17-24

29.4. Sunnuntai
Kauppatori:
10:00 Tempaukset 
alkavat
- Fuksikisa
- Olutviesti
- Köydenvetokisa
18:00 Wapputans-
sit Teekkaritorvien 
tahdittamana
22:00 Tempaukset 
loppuvat
21:00 Waatonaaton 
bileet Radisson 
Sassissa
- Drag Queen / King  
kisa

- Illan pääesiintyjänä 
Even Boyz hymnin 
jälkeen

30.4. Maanantai
11:45 Tempausten 
voittajan julistus Rau-
halan pihalla
11:50 Teekkariwapun 
julistus Rauhalan pi-
halla
12:00 Franzenin 
patsaan lakitus ja 
Wappukulkue
14:00 Fuksikaste Ås-
trömin puistossa
21:00 Waaton bileet 
Radisson Sassissa
- Tanssii idiootin 
kanssa -kisa
- Illan pääesiintyjänä 
Overtone hymnin jäl-
keen

1.5. Tiistai
03:33:33 Ashematun-
nelin örinät
04:30 Fuksien lakitus 
Rauhalan lähimaas-
tossa
05:00 Fuksit syntyvät 
uudelleen upouusina 
Teekkareina
05:00 Sillis Raksan 
salissa
09:00 Shampanja-
matinea Linnansaa-
ressa
14:00 Teekkaritorvien 
Wappukonsertti ja 
levynjulkaisutilaisuus 
Rotuaarin lavalla
18:00 Fuksilakkien 
polttohautaus Teek-
karitalolla

HUOM! Tapahtumien 
lopulliset alkamisajat 
saattavat poiketa hie-
man tässä ilmoitetus-
ta. Seuraa sähköpos-
tiasi, kysy kaverilta, 
pidä silmäsi ja korvasi 
auki.

GO-GO
Waaton bileet @ SAS

Wapun wiralliset bileet pau-
kaisee käyntiin Tanssii idiootin 
kanssa -kilpailu, jonka jälkeen 
stagen valtaa coverbändisuu-
ruus Overtone. Luvassa juoma-
tarjouksia ja äärimmäistä mei-
ninkiä!

Waatto 30.4., liput 8/10e

Otympialaiset @ Talo

Teekkaritalolla tapahtuu välipäi-eekkaritalolla tapahtuu välipäi-
vänä: Talon pihalla kisataan Ke-
säotympialaisten merkeissä ja 
illemmalla esiintyy The Fran-
tic Motion -niminen bändi. Pää-
symaksu 2e, kuuden hengen 
joukkueen sisäänpääsy ja osal-
listuminen skaboihin tekee vain 
20e. Be there!

Waatonaatto @ SAS

Waattoa varten lämmitellään 
niinikään Radissonissa, kun la-
valle nousee puheenjohtajien 
Draq King/Queen -kisan jälkeen 
bilebändi Even Boyz. Luvassa 
myös Wapun teemaan istuvia 
drinkkitarjouksia.
Waatonaatto 29.4., liput 5/6e

Lakitus Rauhalassa

Fuksit saavat lakkinsa Rauha-
lan sisäpihalla OTY:n puheen-
johtajan kajauttaessa “Lakki... 
päähän!” -huutonsa. Alueelta 
voi bongata niin tuoreita Teek-
kareita yhden solmun lakki-
neen kuin jarruja tuskailemassa 
neljän solmun teossa tai niiden 
avaamisessa lenkkiä varten.

WAPPU

TEKSU >



GUIDE    NAAMAT14

FILE Tuuli Klemetti

FILE Erno Klemetti

FILE Mika Pohjanen

IKÄ 31
KILTA OTiT 97
ASUU Raksatiellä

Toimitus metsästi kyn-
siinsä myös jo useam-
man Wapun kokeneen 
konkarin. 

Moro. Montako Wap-
pua on takana? 
”9.”

Mitkä on Wappusuun-
nitelmat?
”Wappukyykkä, Kotite-
ollisuus, KLL, OTS, Talo, 
KKL, TeeKu, tuparit, tori, 
SAS, kulkue, uitot, Si-
mailut, SAS, lakitus, sil-
lis, matinea, polttohau-
taus.”

Jaaha. Mikä kilta ui 
ekana tänä vuonna?

”OTiT.”

Miten viimeiset neljä 
Wappua erosi ensim-
mäisistä neljästä?
”Neljänä ekana piti ettiä 
joku tekemään solmuja, 
viimiset neljä ei ole ollu 
sitä huolta.”

Jaksaako wanha vielä 
matineaan saakka?
”Saa nähä, viime vuonna 
ei jaksanu.”

IKÄ 21
KILTA Ymp 06
ASUU Maikkulassa

Opiskelijan joulu lähes-
tyy. Fukseilla ei vielä ole  
kokemusta oululaisen 
Teekkariwapun vietosta, 
joten kysyimmekin pa-
rin palleron tuntemuksia 
vajaa kuukausi ennen H-
hetkeä.

Morjes. Mitkä on odo-
tukset fuksiwapun 
suhteen?
”No morjensta vaan =) 
Innolla ja jännityksellä 
on odoteltu Wappua jo 
koko opiskelun alotuk-
sesta asti. Jonkinverran 
on jo kuullut mitä tulee 
tapahtumaan mutta se 
on vaan lisänny tuota in-
toa. Uittoa ja fuksikisoja 
ootan ehkä kaikkein eni-
ten.”

Mitä tapahtumaa et 
ehdottomasti halua 
missata?
”No ehän mää halua mit-
tään missata =D Ehkä 
ihan kaikkein vähiten 
kuitenki niitä uittoa, fuk-
sikisoja ja sitten Wapun 

bileitä. Nii ja tietenkään 
lakitusta! ;)”

Paljonko on tällä het-
kellä pisteitä passis-
sa?
”Ootas ku pittää oikeen 
vielä tarkistaa.. ootas.. 
110 plus yks jota ei vie-
lä oo passiin kirjotettu 
mutta on jo ansaittu =)  
Yks passissa oleva kahen 
pisteen jokeri on tässä 
vähän harmittanu. Über-
fuksin titteliä on tässä 
oltu hakemassa.. killan 
sisällä se ehkäpä on ihan
onnistumassakin mutta 
Otitilla on yks tämmöi-
nen tapaus jonka takia 
en taija olla ihan kaikista 
fukseista pahin pistesiep-
po.. Damn sukulaiset.. ;) 
terkkui!

Joko on uintiasu val-
miina?
”Ei ole kyllä vielä.. Pittäis 
tässä alkaa kyllä vähän 
mietiskelemään vähitel-
len kuhan löytyis joku 
pieni rako jollon ois jopa 
aikaa moiseen. Pittää 
yrittää keksiä jottain oi-
keen hianoa ja mahtavaa 
=)”

IKÄ    22
KILTA    OTiT 06
ASUU    Syynimaalla

Vastapainoksi utelimme 
myös miespuolisen fuk-
sin suunnitelmia. Kevään 
toinen pisterohmu Erno 
joutui päätoimittajan yl-
lättämäksi hellästi takaa 
(olkaan koputtaen).

Terve, mitäs on Wap-
puna kiikarissa? 
”Ei mul kiikareita oo, 
vaan beernocularsit. Ta-
voitteena on selvitä hen-
gissä ja toivoo että käy 
flaksi paremmin ku am-
bulanssikuskin kanssa.”

Meinasitko monissa-
kin pileissä käydä?
”Pakolliset ja vapaaeh-
toset. Monta niitä bileitä 

on? Mut lupaan käydä
kaikissa :C”

Mitä odotat eniten fuk-
siwapulta?
”Auringonpaistetta. Meit-
si toimii aurinkoenergi-
alla. Uintii tottakai, sen 
verta masokistia löytyy!”

Paljonko on tällä het-
kellä pisteitä passis-
sa?
”Mul hajosi passi ja siitä 
puuttuu neljä tommosta 
kapeeta luiskaa. Ilman
niitä 104.”

Masokisti mustissa haalareissa

Kympit paukkuu

TEKSU >
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H  O  T
Sinun ei tarvitse miettiä, me teemme sen puolestasi. Kevään 
2007 käytännöllisimmät varusteet tulevat tässä. Noudata näi-
tä ohjeita, tulet huomamaan että se kannattaa.

2007

    HAALARIT
Wapun paras varuste, sopii niin 
miehille kuin naisillekin. Estävät 
ykkösiä tahraantumasta liejuun, 
osoittavat opiskelualan ja kään-
tävät päätä missä kuljetkin. 

= MIEHILLE

= NAISILLE

TEKSU >

TYYLIKÄS. Toimiva. Kestävä
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         TuOLIREPPU
MISTÄ: Eräkaupasta tai Säästökupasta
MISSÄ: Uitoissa, pussikaljalla, Humusfes- 
               tillä, Otympialaisissa, missä vaan
MIKSI: Etteivät jalat joudu kuolioon ja 
             Wappu katkea liian aikaisin

 TELTTAPATJA
 MISTÄ: Eräkaupasta tai Säästökupasta 
 MISSÄ:  Uitoissa, piknikeillä, väsymyksen  
                yllättäessä paikassa X
 MIKSI: Jos vaikka sattuu lohkeamaan

       KYPÄRÄ
     MISTÄ: Urheiluliikkeistä
     MISSÄ:  Kaikissa Wapun rien-
               noissa, mikäli pelkää
  nestepohjaisen epilep-
        siakohtauksen iske- 
           vän
          MIKSI: Tarviiko tä-
          tä edes se-
          littää? 

 KYLMÄ-
 LAUKKU
 MISTÄ: Normimarketista tai poru-
   koiden kaapista 
 MISSÄ:  Joka paikassa, varsinkin kirkko-
   venesouduissa, sekä uitoissa.  
 MIKSI: Jotta nektari ei läm-
 pene

          AuRIN-
  KOLASIT
MISTÄ: Bensa-asemilta, Pila-Palasta, kadulta. Pää-
 asia että lasit ovat mahdollisimman rumat
MISSÄ: Ulkona
MIKSI: Jottei tulevaisuus häikäisisi. Pariskun-
             nille plussaa samanlaisista laseista

        POLVISUOJAT
MISTÄ: Urkkaliikkeestä
MISSÄ: Asfaltilla, soralla, kotimatkalla
MIKSI: Jotta haalarit säilyvät ehjinä

TEKSU >
WAPPUVIIKON ruokaympyrä koostuu niin 
pehmeistä kuin kovistakin tarvikkeista.



JÅHAN on. Oululaisen Teekkaritorvet 
-musiikkiyhdentymän toukokuun alus-
sa ilmestyvän studiolevyn Särkevää 
povataan arvostetuissa musiikkipii-
reissä nousevan jo julkaisuviikollaan 
Suomessa albumilistan neljänneksi. 
Albumin live-esitykset ovat pyörineet 
ympäri Oulua ja laajemmaltikin Suo-
messa jo vuosien ajan. Ruotsin MTV 
kieltäytyi ottamasta albumin videoi-
ta viikonmittaiseen tehosoittoon, kun 
Teekkaritorvet kieltäytyi julkaisemas-
ta levyään Ruotsissa. Wappupäivänä 
bändin esikoisstudiolevy julkaistaan 
Suomessa ja Oulussa. Neuvottelu-
ja käydään jo myös Muhoksella. Eikä 
bändin keski-ikä ole vielä edes neljää-
kymmentä.

Mutta lavakarismaa ja asennetta riit-
tää. Etenkin torvensoittaja Teekkari 
Torvella, joka opiskelee tekniikkaa 

vasta kahdeksatta vuotta, mutta kuu-
lostaa jo Whisky Bassolta ja näyttää 
samalta kuin legendaarinen ravinto-
layrittäjä Mehu Leskinen nuorena.
 
“Vuoden ensimmäisissä treeneissä 
emme tienneet, kuka meistä tulee soit-
tamaan mitäkin soitinta. Nyt jokainen 
soittaa omaa soitintaan, koska muut 
ovat niin paskoja”, Torvi kertoo.

Vuonna 1970 perustetun bändin nimen 
keksivät oululaiset torviin addiktoitu-
neet Teekkarit. 

“Se oli innovatiivinen ja kapinallinen 
oivallus. Olemme edelleenkin kapina-
henkisiä, me kapinoidaan juttuja vas-
taan.”

Bändi soittaa lähinnä tunnettuja cove-
reita, mutta joskus keikoilla kuulee

myös Paranoidin tai Dallasin tunnarin 
täysin tunnistamattomassa muodos-
sa.

“Moni ei ymmärrä vielä saundiamme, 
joten väliin pitää laittaa takuuvarmoja 
covereita. Keikkamme ovat muuten-
kin sairaanloista riehumista ja letka-
jenkkailua. Tosin mulle tulee seuraa-
vana päivänä tukkakipuja, jos keikat 
ja jenkkailu lähtee hanskasta. Joskus 
tuuli vaan kuljettaa.”

Torvi ei muuten puhu juuri pätkääkään 
ymmärrettävää suomea.
“Ei ole tarvinnut. Bändimme puhuu 
vain norjaa ja latinaa eikä mulla ole 
muita kavereita. Ei sitä opi puhumaan 
koulussa muuta kuin tekniikkaa, tun-
tuu silläkin pärjäävän. Pingviinien 
kanssa on usein parhaat keskustelut, 
niihin mä oon samaistunu jo vuosia 
sitten. Kun näin yksissä reeneissä Ani-
mal Porn TV:ltä Kuningas Pingviinin 
pukeutumistyylin, ajattelin heti että 
tota mä haluan.”
Nyt hän istuu tuubakotelossa valkoi-
nen Penguine -takki päällään ja haisee 
kalalle. Hän hermostuu, kun kutsun 
häntä torvensoittajaksi.
”Mä oon muusikko, saatana. Muusi-
koilla on oikeus temperamenttiin.”

FILE Teekkaritorvet

SYNTYNYT:
V. 1970 Oulussa

TUOKSU: Venttiiliöljy ja tunnin put-
kessa pyörinyt sylki

PITUUS: 
Useita metrejä

JUOMA: Jallu ja kallu. Wappuna kos-
sukin kelepaa

AUTO: Kuormuri, johon mahtuu koko 
porukka lavalle tai sitten leiribussi.

PAINO: 
Vaihtelee

OULULAISEEN MUSIIKKITARJONTAAN MAHTUU MONENLAISTA HIIHTÄJÄÄ. 
PIIKKIPAIKALLA LYKKII TEEKKARITORVET, TRUBADUURIT TEKNILLISESTÄ.

Teekkaritorvien studioalbumi 
Särkevää ilmestyy Wappupäi-
vänä 1.5. Wapun keikkakiertue 
on seuraava: Su 29.4 klo 18 
Saunatanssit torilla; Ma 30.4 
klo 12 Wappukulkue, klo 21 
konsertti AC Willi Siassa; Ti 1.5 
klo 9 Shampanjamatinea Lin-
nansaaressa, klo 14 levynjul-
kaisukonsertti Rotuaarilla.
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Särkevää!
TEKSU >
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“Se oli elämäni paskin Wap-
pu”, aloittaa Jarski ja vetää 
pitkän henkosen savukkees-
taan. “Repe halusi mennä 
Ööpisgaalaan ja meikäläistä 
kiinnosti pussikalja. Siitähän 
se riita sitten repesi”, jatkaa 
Jarski masentuneena. “Vas-
ta Waattona oltiin taas ka-
vereita.”

Wapun aika voi tuoda mo-
nelle pariskunnalle paineita 
Wapunvieton ja yhteisten 
suunnitelmien suhteen. Tör-
mäyskurssi voi olla edessä, 
kun on paljon nähtävää ja 
koettavaa, mutta toinen ei 
haluakaan koluta joka ta-
pahtumaa. Suhde voi olla 
koetuksella, mikä on sinän-
sä ironista, sillä useinhan 
Wappu on heilanetsinnän 
sävytteinen ja muutoinkin 
rakkauden värittämä. 

Suurimmat ongelmat synty-
vät yleensä kahden eri alaa 
opiskelevan pohtiessa me-
nojaan. Humanisti ei vält-
tämättä ymmärrä Teekkarin 
rientoja, kun Wappu alkaa-
kin jo viikkoa aiemmin. Li-
säksi tekniikan ihmelapsi ei 
välttämättä halua piipertää 
viinipiknikillä humanistien 
kanssa vaan mennä katso-
maan fuksikisoja ja muita 
Teekkariaktiviteettejä, joita 

taas toinen puolisko ei ollen-
kaan koe omakseen.

Saman alan pariskunnilla ti-
lanne on usein helpompi. Kun 
on yhteiset bileet ja usein 
yhteiset kaverit, on suunni-
telmien räätälöinti helppoa. 
Lääkisläiset Päivi ja Mirkku 
koluavat joka tapahtuman 
yhdessä, joten ongelmia ei 
pääse syntymään. 

”Yhdessä mennään ja tul-
laan. Ja jos sattuu sammu-
maan, osaapahan toinen 
ainakin kantaa suoriltaan 
oikeaan osoitteeseen eikä 
pidä arvailla, mistä aamulla 
herää”,  Mirkku kertoo.

Joskus jotkut pariskunnat 
haluavat nimenomaan het-
keksi eroon toisistaan, ja 
tähän Wappu tarjoaa oivan 
tilaisuuden. Vaikka haitta-
puolia siis löytyykin, ei eri-

laiset Wappusuunnitelmat 
välttämättä merkitse suh-
teen kriisiä ja paniikkia. 

“Onneksi me ei olla sellai-
sia, vaan tykätään samoista 
asioista ja olla yhdessä”, sir-
kuttaa Päivi. 

Konfliktien ei kannata antaa 
sekoittaa juhlintaa. Viikko 
on pitkä, ja molemmille löy-
tyy varmasti jotain. 

”Kyllä se siitä aina tokenee”, 
kertoo Jarski. ”Vähän kun 
antaa aikaa niin kohta kriisi 
on enää muisto vain. Onneks 
me ei kumpikaan olla pitkä-
vihaista tyyppiä vaan osa-
taan jättää menneet taakse 
tietyssä mielessä.”

Joskus kompromissejä tar-
vitaan Wappunakin. Onnek-
si kuitenkin hyvä saa aina 
palkkansa.
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LUKIJOILTA

ENSI KUUSSA

Lol nubu, ei ens 
kuussa mitää Tek-
sua ilmesty!

Erilaiset juhlasuunnitelmat, parisuhteen Grand Canyon.

”Se helvetin jääkiek-
ko rassaa joka perke-
leen vuosi! Kerrankin 
kun olisi molemmilla 
vapaata ja mahdolli-
suus mennä, niin ei-
köhän telkkarista tule 
joku rupinen MM-ki-
sojen alkulohkon peli 
jotain Afrikkaa vas-
taan. Ja pitäähän se 
saada katsoa. Luu-
lisi aikuisen miehen 
osaavan edes hieman 
priorisoida, ja kun 
siitä huomauttaa, 
kuulus vastaus vain 
’niinhän mä priori-
soinkin!’”
         Hermot menee

”Jokaiset kissanristi-
äiset pitää ravata. Äi-
jää ei Wappuna juuri 
kotona näy, vaan ol-
koon perkele. Ei oo 
tulemista jos ei kiin-
nosta.”
      Pirttihirmu

”Hyvin sujuu, molem-
milla on omat me-
nonsa ja se on OK. 
Eipähän tartte katella 
samaa naamaa ko-
koajan, kun se usein 
on vielä naamat. Tää 
on vaan asennekysy-
mys.”
      IhQ

”Mää saan näppy-
jä Teekkaribileistä ja 
tuo toinen puunha-
lailusta. Ollaan ehkä 
äärimmäinen pari.”
        Hippi

12:03 <@Sniper1> yty vanha horo
12:06 <@YTY> höö, ite huorasit jollekin muulle 
      torstaina :C
12:08 <@Sniper1> no höö
12:08 <@Sniper1> ite et tullu
12:08 <@Sniper1> niin piti ottaa mitä oli saata-
          villa

  POJAT POJAT...

TEKSU
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 “Ai miten mun päivä bussikus-
kina sujui? Noh, iha hyvinhän se. Ei ne 
mua kyllä töihin taida sinne firmaan ot-
taa, ku tuli mokattua pariin otteeseen. 
Sellasia pikkumokia ne vaa kyllä oli. 
Aamulla menin sinne varikolle koeajoi-
hin ja siellä se pomo otti mut vastaan 
pirteänä. Katseltiin siinä bussissa sitte 
vähä nappuloita ja tää pomo muistut-
teli että pitää olla kohtelias asiakkaille 
ja pitää ne tyytyväisenä. 

 Noh, lähettii siitä varikolta sit-
te liikkeelle ja bussiasemalla olikin noin 
30 asiakasta jo odottamassa. Sanoin 
huomenet ja rahastin asiakkaat ja sit 
lähdettiinkin liikkeelle. Vähän hapuillen 
bussi  kulki alkuun kun ei ollu vielä tot-
tunu ohjaukseen. Ensimmäinen kään-
tyminen meni aika hyvin, pomokin 
kehu kovasti hyvää vilkun käyttöä. Sii-
nä sitte pariin tiekeilaan törmättiin ja 
asiakkaat vähän kiljui pelosta, mut ei 
vielä sen isompaa. Sitte kun tultiin en-
simmäisiin  valoihin niin tuli ilmeisesti 
vähä liian jyrkästi painettua jarrua ja 
kyytiläiset oli taas vähän näreissään. 
Tuli sitte siinä valoissa  vähän viivan 
ylikin ajettua, siihen suojatien puolel-
le nimittäin. Siitä valoista kun päästiin 
niin testailin siinä vähän tien liukkaut-

ta  vaihtelemalla kaistalta toiselle, aika 
hyvä pito oli. Pomo anto hyvät pisteet 
mulle taas oikeasta vilkun käytöstä ja 
rupesin siinä miettimää että jos vaih-
telis kaistaa ja vilkuttais liikennesään-
töjen mukaan, niin antaiskohan tuo 
pomo lisää bonuspisteitä. Siinä  miet-
tiessä ajelin vahingossa jonkun pikku-
auton perään. Mitäs ajeli niin hiljaa sii-
nä tunnelissa, siellä oli muutenkin nii 
pimeetä. 

 Seuraavalla pysäkillä 20 asi-
akasta jäi pois, oli vähän tuohtuneen 
olosia, en tiiä miksi. Vilkutin taas py-
säkiltä lähdön jälkeen oikein,  pomo 
katteli tyytyväisenä ja merkkasi hyvät 
pisteet vilkutuksista. Valojen kohdalla 
olin väärällä kaistalla, jarrutin kuiten-
kin tällä kertaa ihan hyvin. Ilmeises-
ti pomo ei huomannut että käännyin 
väärältä kaistalta liikennesääntöjen 
vastaisesti, kun se vaan hymyili ja an-
toi lisäpisteitä oikeasta vilkkujen käy-
töstä. Pudotin muutaman matkustajan 
taas omalle pysäkilleen, pari koululais-
ta tais olla. Olivat ihan innoissaan ja 
kyselivät, että milloin meikäläinen on 
taas kuskina. Pysäkiltä lähtiessä ajoin 
vahingossa punaisia päin. Hitto ku nii-
tä valoja on niin vaikea nähdä. 

 Vahingossa ajauduin vastaan-
tulijoiden kaistalle, kun ei bussi mil-
lään kääntynyt tarpeeksi. En sitten sitä 
pakkia saanu oikein päälle, aika pitkän 
aikaa siinä vastaantulijoiden kaistal-
la venkslattiin. Siinä kaistojen välissä 
oli vielä sellanen koroke, ettei päässy 
suoraan omalle kaistalle. Noh, päästii 
sitte kuitenkin peruttamaan ja takasin 
omalle kaistalle. Siinä pitkään ajelin 
ihan hyvin, jätin muutaman asiakkaan 
pois, jarruttelin sujuvasti ja pomo tyk-
käs. Anto oikein bonuspisteitä kun olin 
niin pitkään ajellu hyvin. Sitte ajelin 
vahingossa väärään suuntaan hetken, 
olin kyllä ihan hukassa, mutta pomo 
neuvo minut oikeaan suuntaan. Tultiin 
vihdoinkin asemalle ja asiakkaatkin oli 
jo innokkaana poistumassa bussista. 
Törmäsin siinä lopuksi vielä johonkin 
bussiaseman kaiteeseen ja jarrutin niin 
että  pari seisomaan noussutta asia-
kasta lennähti päin tuulilasia. Pysäytin 
bussin, päästin asiakkaat pois kyydis-
tä, kyytiläiset taputtivat ja hurrasivat 
pihalla. Pomo sanoi vielä lopuksi että 
hyvinhän se meni. Ei muuta kun toi-
seen bussifirmaan koeajoihin huomen-
na.”

Päiväni bussikuskina

Busdriver (PC)

TEKSU >
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Pelin idea on loistava, var-
sinkin nykypäivänä kun 
reality-ohjelmat on erittäin 
suosittuja. Realitypelejä sai-
si ehdottomasti tulla lisää ja 
toivottavasti tästäkin pelis-
tä tulee laajempi versio pa-
remmilla mahdollisuuksilla 
vaikuttaa ympäristöön. Peli 
on siis pienen SCS Software 
-firman tekemä bussisimu-
laattori. Saat pisteitä, jos 
olet ajallaan ja asiakkaat 
ovat tyytyväisiä ja miinus-
pisteitä jos teet liikennerik-
komuksia tai  matkustajat 
pahoinvoivaksi. 

Tässä ensimmäisessä versi-
ossa mahdollisuudet on aika 
rajattuja, bussiin voi ottaa 
kyytiläisiä ja tiputtaa niitä 
matkan varrelle. Kaikki pitää 
tietenkin tehdä liikennesään-
töjen mukaan, mutta peli ei 
välttämättä tunnista kaikkia 
liikennerikkomuksia. Kuva-
kulma on bussin takaa, joten 
esimerkiksi pienten edessä 
olevien autojen havainnoin-
ti on vaikeaa ja peräänajoja 
saattaa aiheutua paremmal-
lekin kuskille. Kuvakulmien 
vaihtamisen mahdollisuus 
olisi pelissä erittäin tärke-
ää. Liikennevaloja on erit-
täin hankala erottaa, koska 
ne ovat niin pienellä alueel-
la näytöllä. Mutta todellinen 
bussikuskihan ei liikenne-
valoista välitä, vaan menee 

isomman oikeudella. Oikeaa 
ryhmittymistä pelissä ei ole 
tarpeeksi hyvin huomioitu, 
voit ajaa mitä kaistaa tahan-
sa ja kääntyä väärältä kais-
talta saamatta virhepisteitä. 
Kaistaa vaihtaessa vilkun 
“oikea” käyttö tuo lisäpistei-
tä vaikka kaistanvaihto ta-
pahtuisikin liikennesääntöjen 
vastaisesti. Onneksi näitä 
“kaistanvaihtopisteitä” ei voi 
saada kuin kerran putkeen. 
Muuten pelissä kannattai-
si vain vaihdella koko ajan 
kaistaa ja keräillä tyytyväi-
senä pisteitä. 

Hyvänä puolena pelissä on 
matkustajien mukavuudes-
ta huolehtiminen, vaikkakin 
se on toteutettu vielä yksi-
puoleisesti. Liian lujat jar-
rutukset mm. aiheuttavat 
matkustajissa närkästystä. 
Lisäpisteitä saa pelin aikana 
myös jossain määrin huvit-
tavista syistä, kuten “Olet 
ajanut jo 5 mailia ilman on-
nettomuutta” tai sama lii-
kennesääntöjen mukaan aja-
misesta. Ratilla ja polkimilla 
peliä on tietenkin mukava 
pelailla, varsinkin jarrutus 
helpottuu huomattavasti. Ta-
saista jarrutusta on nimittäin 
näppäimistöllä vaikea aina-
kin aluksi saada. 

Verkkopelimahdollisuutta 
ei pelissä ole, mutta vuo-

rovaikutus muiden kuskien 
kanssa voisikin tässä pelissä 
olla aika vähäistä. Pelin jat-
ko-osaan tai kokonaan uu-
teen vastaavaan peliin voisi 
miettiä jopa firman hallintaa, 
reittien suunnittelua, uusien 
bussien hankkimisia, kilpai-
levia yrityksiä, bussien rik-
koutumista, tankkausta ja 
korjausta. Rahastamisenkin 
voisi peliin lisätä, vaikuttaa-
han sekin aikataulussa py-
symiseen. Ja peliin tarvitaan 
myös “päivää” -nappi asiak-
kaan kanssa kommunikoin-
tiin. Verkkopelissä olisi mah-
tavaa jos voisi yrittää töihin 
valmiiseen bussifirmaan tai 
perustaa oman. Pelin ede-
tessä ja rahan kertyessä 
omistaja voisi ostaa lisää au-
toja ja palkata  lisää kuskeja 
itselleen. Kaupunki tieten-
kin voisi asukasluvultaan ja 
matkustajien suhteen kas-
vaa sitä mukaa mitä tiheäm-
min busseja kulkee ja mitä 
laajemmalle alueelle reitit on 
uloittunut. Peliin voisi lisätä 
myös pieniä pelimoodeja, 
kuten juopuneen matkus-
tajan poistaminen kyydistä, 
puheliaan mummon kanssa 
jutteleminen ajaessa, “Speed 
- kuoleman kyydissä”, puh-
jenneen renkaan vaihto, ve-
sibussi ja opiskelijareissut. 
Ja tietenkin mahdollisuus 
lisäkarttoihin, Oulun kartta 
olisi aika mahtava lisä peliin. 

    +/-/++

* HYVÄÄ
- Loistava idea
- Matkustajien muka-
vuudesta huolehditta-
va

* HUONOA
- Peli jää lyhyeksi, vai-
keusasteet puuttuvat
- Vain Windows-peli, 
pelkästään PC:lle
- Bussikuskina olo ai-
heuttaa selkäkipuja

* PISTEET
 83

Miltähän excubussikuskista tuntuu? Testataan!

 VASTAAVIA
Trainz Railroad Si-
mulator
(junasimulaattori)

ShipSimulator 2006
(no mikähän ois)

18 Wheels of Steel 
Haulin’
(rekkamies mä oon)

A320 Airbus
(terroristeille)

Panzer Elite Action: 
Dunes of War
(tankkeja)

Silent Hunter 4
(Himmel, sukeltakaa) 

Whalez - Open Sea 
Simulator
(merten jättejä)

Lähde: #ossaajat

Testipenkissä Os-
saajat Vepsi ja Pasi

TEKSU >
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Koneen pajalla pihisee. Sie-
raimiin leijailee ihana sekoi-
tus voiteluöljyn ja teräksen 
tuoksua. Teekkarinaisten 
järjestö sNAPsi on päättä-
nyt ottaa härkää sarvista ja 
perehtyä tuohon kummaan 
peltilehmään, jota autok-
sikin kutsutaan. Oppaaksi 
löytöretkelle on lupautunut 
kaksi riuskaa koneen emeri-
tus-puheenjohtaa
(tosiasiassa nämä
 huono-onniset on 
nakitettu hommaan
 Prosen vuosijuhli-
en jatkoilla syynta-
keettomassa tilas-
sa).

Koekaniinina toimii vuosi-
mallin 1988 Toyota Carina. 
Perehtyminen aloitetaan 
tietenkin takapäästä. Taka-
kontista löytyy monta kum-

mallista salalokeroa. Kuka-
pa olisi uskonut, että lattian 
alta paljastuu vararengas ja 
seinän takaa löytyvät tunk-
ki ja kumppanit! Renkaiden 
vaihto ja ominaisuudet kir-
voittavat kiperiä kysymyk-
siä; totuus löytyy - tietenkin 
- manuaalista. Rengas vaih-
detaan, mallikkaasti jopa. 
Eikä vaikeaa lainkaan!

Haasteet kasvavat siirryttä-
essä konepellin alle (mistä 
se taas aukesikaan?). Monta 
osaa tunnistetaan - moot-
tori, akku, syyläri ja jääh-
dytysnesteen säiliö. Manu-

aali-Ossi selvittää auton 
nesteytyksen perusteellises-
ti. Sokerina pohjalla käym-
me vielä läpi lamppujen,
suodattimien ja sulakkeiden 
vaihdon.

Voi vetonivelen suojakumi, 
kun oli kivaa! Opimme aina-
kin sen, että manuaalia kan-
nattaa todellakin vilkuilla.
    Ja  jos se ei tuo  
   helpotusta, niin
             aina voi soittaa Mi-
    kolle :)

  Teksti: Heini

    sNAPsi
sNAPsi on vuonna 
2004 perustettu Teek-
karinaisten järjestö, 
jonka tarkoituksena 
on mm. vaalia Ou-
lulaista Teekkari-
kulttuuria ja edistää 
tekniikan alan nais-
ten verkostoitumista. 
sNAPsin toimintaan 
kuuluvat erilaiset ta-
pahtumat autonhuol-
tokursseista Tupper-
ware-iltoihin. 

sNAPsittaret voi ta-
vata myös Lauluma-
rathonilla sekä kyyk-
käkisoissa. Näkyvin 
sNAPsin järjestämä 
tilaisuus on perin-
teinen Naisten Sau-
navuoro Wapun tie-
noilla. sNAPsi ei tee 
mitään tosikkomielel-
lä, vaan siellä missä 
sNAPsi liikkuu raikaa 
aina nauru ja tärkein-
tä on hyvä meininki!

   KUULTUA
“Katso manuaalista, 
kuka saa antaa ja ke-
nelle?”

“Parasta naiskuskeis-
sa on, että ne voi 
ajaa, kun on itse kän-
nissä.”

ENSI KUUSSA
Ydinsukellusveneen 
torpedojärjestelmän 
huolto, torpedoluuk-
kujen voitelu sekä 
muu huolto tappion 
kärsineenä pohjassa 
maaten.

” Perehtyminen aloitetaan  
  tietenkin takapäästä. ”

Teekkariperinneseura sNAPsi kardaanin kimpussa

Tekniset naiset

Tuunaus on tarkkaa puuhaa

TEKSU



Biodieseliä liikenteeseen

www.nesteoil.fi 

Vuoden 2007 aikana esitellään uusi toisen 
sukupolven dieselpolttoaine, jossa on on-
nistuttu yhdistämään luonnon uusiutuvat 
raaka-aineet, hyvät poltto-ominaisuudet ja 
puhtaammat päästöt. Polttoaine perustuu 
Neste Oilissa kehitettyyn ainutlaatuiseen 
NExBTL-teknologiaan. Uuden biodieselin 
tuotanto alkaa yhtiön Porvoon jalostamolle 
valmistuvalla laitoksella kesällä 2007. Laitos 
pystyy tuottamaan biodieseliä noin 170 000 
tonnia vuodessa. 

Puhtaampaa laadusta tinkimättä
NExBTL-polttoaineella on merkittävästi 
pienemmät pakokaasujen hiilimonoksidi-, 
typpioksidi- ja hiilidioksidipäästöt kuin ny-
kyisissä polttoaineissa. Myös paljon puhutut 
pakokaasujen karsinogeeniset pienhiukkas-
päästöt vähenevät huomattavasti. Moottori- 
ja päästötesteissä NExBTL:n ominaisuudet 
on todettu tavallisia biodieseleitä paremmik-
si, ja ne peittoavat myös fossiilisen dieselin 
polttoaineominaisuudet.

Ratkaiseva edistysaskel NExBTL:ssä on sen 
kemiallinen rakenne. Kyseessä on isopara-
fi inisesta hiilivedystä eli aidosta dieselkom-
ponentista koostuva polttoaine. Perinteiset 
biodieselit ovat kemialliselta rakenteeltaan 
metyyliestereitä, ja niihin on täytynyt sekoit-
taa 95 prosenttia fossiilista dieseliä polttoai-
neen toimivuuden takaamiseksi. NExBTL:n 
sekoitussuhde on päinvastainen: mitä enem-
män biodieseliä, sitä paremmat ominaisuu-
det. Uutta biodieseliä voi käyttää ongelmitta 
myös 30 asteen pakkasilla sen erinomaisten 
kylmäominaisuuksien ansiosta.

Joustavaa raaka-ainehankintaa
NExBTL-biodiesel eroaa perinteisistä bio-
dieseleistä myös siten, että sen valmistus 
ei ole sidottu vain yhteen rasvahappoon. 
Teknologia mahdollistaa useiden erilaisten 
kasviöljyjen ja eläinrasvojen hyödyntämisen. 
Raaka-aineesta huolimatta jalostustapa eli 
rasvahappojen vedyttäminen tuottaa tasa-
laatuista dieseliä. Raaka-aineen jalostusarvo 

ratkaisee valinnan. Porvoon jalostamolla py-
ritään käyttämään kotimaisista raaka-aineis-
ta ensisijaisesti eläinrasvaa, mutta myöhem-
min esimerkiksi paistoöljyn käyttäminen 
on mahdollista.  Laajan raaka-ainepohjan 
ansiosta säästetään myös kuljetuskustan-
nuksissa.
 Testeissä biodieselin suorituskyky on 
todettu erinomaiseksi. VTT on selvittänyt 
polttoaineen ominaisuuksia henkilöauto-
käytössä, Scania ja saksalainen MAN puo-
lestaan kuorma-autoissa. MAN tiivisti tes-
tien tulokset toteamalla, että “NExBTL on 
tuotettu biomassaa hyödyntämällä, mutta 
sen ominaisuudet ovat yhtä hyvät tai parem-
mat verrattuna tämän päivän parhaisiin die-
selpolttoaineisiin”. 

Ympäristöystävällisille polttoainevaihtoehdoille on kysyntää EU-lain-
säädännön tiukentuessa ja ihmisten ympäristötietoisuuden kasvaessa. 
Biopolttoaineiden kehittämisessä ongelmana on ollut sopivan tekno-
logian puuttuminen ja polttoaineiden laatuvaihtelut. Kohta dieselajo-
neuvoilla ajavat voivat täyttää tankin entistä puhtaammalla polttoai-
neella, laadusta tinkimättä. 



GUIDE   LEFFAT26

     TÄHTI

   DEATHSTAR

SYNTYI: George Lu-
casin päässä v. -74.

ON: Pienen kuun ko-
koinen ase.

VERSIOITA: Kaksi.

KOKO: Ensimmäisen 
version läpimitta hu-
hujen mukaan joko 
120km tai 160km, 
toisen 160km tai 
900km. 

LASER LATAUTUU: 
Ensimmäisessä versi-
ossa tunnissa, toises-
sa jo minuutissa.

KIINNOSTAA: No ei 
kettään.

WAREZ TOP 10

1.      Pornoo

2.      Pornoo

3.      Pornoo

4.      Pornoo

5.      Pornoo

6.      Pornoo

7.      Pornoo

8.      Pornoo

9.      Pornoo

10. Kääpiöpornoo

OHJ.     James Cameron
KÄSIS    Steven Seagal
MUTSIS  Oli meillä yötä
KESTO    1 päivä

James Cameronin uusin on 
henkinen jatko-osa Oscarei-
takin kahmineelle katastro-
fielokuvien kuninkaalle, eikä 
tehosteista ja tunteenpalosta 
ole tingitty tälläkään kertaa. 
Tutanic kertoo vivahteikkaan 

tarinan miehen ja hänen 
Leijonapullonsa suuresta 
romanssista kirkkovenesou-
tujen aikaan. Peter Franze-
nin esittämä Veijo Tutafuksi 
kohtaa Tuiran rannikolla re-
pustaan löytämänsä Leena 
Leijonan ja skandaalinkä-
ryinen suhde alkaa. Killan 
hallitus nyrpistelee Veijolle 
nenäänsä, mutta kaikeksi 
onneksi pienryhmäohjaaja 
sentään tukee Veijoa hädän 
hetkellä, monellakin tapaa.

Tämä kaikki on kuitenkin 
vain alkusoittoa Cameronin 
elokuvista tutulle efektiryö-
pylle. Optiemin lähdössä 
soutuvuoroonsa ohjaaja-
legenda manaa esiin koko 
röykkiön jäävuoria, jotka 
katkovat säälimättä tutalais-
ten airot. Matkan edetessä 
Veijo alkaa pelätä, että vain 

toinen, hän tai Leena, selvi-
ää tästä Wapusta. Se, miten 
tuhoontuomitun pariskun-
nan käy, jätettäkööt tässä 
kertomatta, mutta ratkaisu 
tuskin yllättää valveutuneita
katselijoita.

Elokuvan juoni on luonnol-
lisesti vain Cameronin al-
legorinen kehyskertomus 
tuotantotalouden osaston lo-
pulliselle luhistumiselle alati 
kasvavien vaatimusten ja 
Lajusen tiukemmalle vetä-
mien nyörien puristuksessa. 
Suuremmaksi kysymykseksi 
nouseekin se, onko Veijolla 
sittenkään mitään toivoa, 
saati tutaosastolla? Valmis-
tuuko Veijo? Saako hän edes 
lakkia? Voittaako STH myös 
Wappukyykän? Neljä tähteä, 
jännitystä ja romantiikkaa 
koko perheelle.

   Tutanik

STOORI  Epätoivoinen tais- 
    telu elämästä ja
    kuolemasta
OHJ.     OTY:n fuksiohjus
OSISSA  7:n killan pallerot
KESTO    Parisen tuntia

Jäätikköjen sankarit ovat 
täällä taas! Kuinkas kehve-
liä taas kävikään, paha paha 
jääkausi yllätti fuksipolot 
takatalven muodossa ja uit-
topaikalla joudutaan hak-
kaamaan kunnon avanto, 
että saadaan pallerot dipat-
tua nesteeseen. Sepeliham-
mastiikerinkin purukalusto 
valahtaa suusta pelkästä 
ällistyksestä, kun lämpötila 
valahtaa sopivasti Waatoksi 
alle nollan ja heppu ehti jo 
luvata Reino Rotalle mene-
vänsä uimaan munasilleen. 
Iloista joukkiotamme hämää 
vielä enemmän iso lauma 
sopuleita (sanokaamme hei-

tä vaikka otitlaisiksi), jotka 
iloisesti pomppien ryntäi-
levät ihan vapaaehtoisesti 
hyiseen veteen. Voiko tästä 
kastumatte selvitä?

Katsojien onneksi tämäkin 
pätkä on tehty taatulla CGI 
(Completely Gin Induced)
-tekniilla, joka vahvistettuna 
Oer-O-Visionilla tarjoaa niin 
silmiähivelevän katselunau-
tinnon, että tapahtuman juo-
nella ei enää niin kauheasti 
olekaan väliä. Kunhan pää 
kastuu ja äiti saa hävetä niin 
tehtävä on suoritettu. Kolme 
tähtee, ihan nostalgiasta.

   Ice Age 3:
  Fuksikaste

Lähde: 
OTY:n ex-tiedotusvastaavat

+

= ei hyvä
Wapun kattava elokuvaopas

TEKSU

RAP

JÄNNITYS    KAUHU PIIRRETTY    ACTION   KOMEDIA KUTU

RAP
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OHJ.      Kuningas A
STOORI    Normipäivä
HINTA      Priceless
SUOS.       K-18

Pahimmat pelkosi ovat 
täällä. Tuskin Stephen King-
kään pystyy luomaan näin 
pahoja traumoja, pelkotilo-
ja, hikoilua ja sydämentyky-                

t                   n

tystä kuin tämä pätkä. Rai-
nan alussa Teemu Teekka-
ri saapuu kämpilleen perin 
voipuneena. Takana on pari 
viikkoa Wappua. Oli Oton-
päivää, Wappuexcuja, Wap-
puinfoa, Kirkkovenesoutu-
ja ja tietysti Waatto... ties 
mitä ja koko sen ajan Tee-
mu on ollut melkeinpä holo-
päissään. Luullessaan, että 
tämä kaikki kannatti ja nyt 
saisi levätä, Teemu erehtyy 
pahan kerran.

Jo fuksilakkien polttohau-
tauksen jälkisaunomisten 
jälkeisenä aamuna Teemul-
la on perin vino olo. Silmä-
kulmassa joku nykii ja pää 

tuntuu oudon sumealta. Tot-
tahan se ohi menee, tuumaa 
Teemu, eikä viitsi edes bura-
naa ottaa. Päivän edetessä 
olo kuitenkin pahenee, kun 
huoneen seinistä ja nurkista 
kuuluu outoa rapinaa ja se-
län takana käy vilske. Irkistä 
Teemu tajuaa, että kyseessä 
on epidemia. Hän lukkiutuu 
huoneeseensa odottaen pe-
lolla yötä, eikä suotta, sillä 
silloin liskot tulevat esiin... 

Jos luulet tienneesi mitä 
pelko on, niin ajatteleppa 
uudestaan. Tämän karmai-
sevan kokemuksen ilmoille 
loihtimat pelkotilat kuva- ja 
äänimaisemineen pelotta-
vat kenet tahansa absolu-
tistiksi. Ei riitä, että unta ja 
valvetilaa sekoittelevat pai-
najaismaiset visiot tuovat 
esiin yliluonnollisia näkyjä 
toisesta maailmasta, vaan 
rainan tekijät ovat kyenneet 
tekemään tavanomaisista 
asioista, kuten tuoleista ja 
itsekseen liikkuvista jääkaa-
pinovista aidosti kauhistut-
tavia. Ja vaikka paljastam-
me, että ovikellon ääni voi 
liki tappaa, ei se pilaa katse-
lunautintoanne lainkaan, jos 
sitä nyt nautinnoksi voi enää 
ylipäätään sanoa. Kahden 
viikon ryyppyputken krapula 
ei ole kaunista katsottavaa.
Juokaahaan kohtuudella 
Wappuna.

Tähtiä viisi, mut ei tätä kyl 
halua kattoo kuin kerran.
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OHJ.      Bussikuski
JUONI     Ahaamt
KESTO     3-5h

Harvoin on suurempaa 
hypetystä nähty liki vuoden 
ajan ennen ensi-iltaa, mutta 
onneksemme voimme ker-
toa, että Serpenttiinit Bus-

sissa lunastaa kaikki odo-
tukset! Tätä kieli poskessa 
vedettyä Y-luokan rämä-
pätkää katsoessa huomaa, 
että tekijät ovat kuunnelleet 
maksavia asiakkaitaan leffaa 
kootessaan. Mukana onkin 
kaikkea mitä wappuisa kan-
sa voisi vaatia: Hyvää mu-
saa, iloisia ihmisiä, tanssia, 
vauhtia valtateillä ja kuka 
tietää vaikka
tissitkin.

Rainan alussa sekalainen 
soittokunta on lähdössä ko-
tikaupungin kattavalle kier-
tomatkalle. Alkumatka me-
neekin rattoisasti, kunnes 
joku vapauttaa serpenttiinit
valloilleen. Niiden kiertyes-

sä katonrajasta lattiaan ja 
pahaa-aavistamattomien 
uhrien kaulojen ympärille 
bussi joutuu liki pakokau-
hun omaiseen tilaan ja lo-
pulta sekoaa täysin yhdeksi 
pomppivaksi massaksi.

Tämän hulppeampaa pätkää 
tuskin wappuelokuvien san-
kasta joukosta löytyy. Yllät-
tävää kyllä erikoisefektejä 
tärkeämpiä ovat pätkää täh-
dittävät ihmiset, jotka ovat-
kin varsinainen ensemble 
mitä hullunkurisimpia här-
vääjiä. Tätä ei kannata mis-
sata!

Tähtiä viisi, on se niin kur-
koo.

Liskojen yö

    KIROUS

     RAPULA

ESIINTYY: Raivok-
kaan rilluttelun jäl-
keen.

TUNTOMERKIT: Hi-
koilu, kuolemanpelko, 
tärinä, kissankusen 
maku suussa.

HOITO: Rapulakänk-
ky, Jaffa, kuoleman 
odottelu.

TARKOITUS: Ran-
kaisu. Muistuttaa 
edellisillan tai -iltojen 
moraalittomuudesta, 
huonosta elämästä ja 
paheellisuudesta. Mi-
täs läksit nii!

    HAJOTUKSET 
       TOP 10

1. Taittohommat

2. Aikataulut

3. Deadlinet

4. Taittohommat

5. Kiire

6. Hylsyt

7. Vatsahaava

8. Ois jo Wappu

9. Taittohommat

10. Pääkipu

  Serpetines 
   on a Bus

  HUONO elämä.

TEKSU

RAP

Lähde: 
OTY:n nyk. tiedotusvastaava
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	 	 		IHANA,	KAUHEA	

	 	 	 				PORNO!

MAAILMAN SUURIMPIA 
LIIKUTTAJIA

Pornoteollisuuden maailmanlaajuinen 
myynti vuonna 2006 oli n. 72 miljar-
dia eli 72 000 000 000 euroa. Vertai-
lun vuoksi ohjelmistojätti Microsoft, 
Google, maailman suurimmat verk-
kokaupat Amazon & eBay, Yahoo! ja 
Apple eivät yhdessäkään yllä lähelle-
kään samaan. Internetin 35 miljoo-
nasta verkkosivustosta 4,2 miljoonaa 
(12%) on nimittäin omistettu pornol-
le. Noin neljännes (25%) hakukonei-
siin syötetyistä hakulauseista tähtää 
pornon löytämiseen. 8% päivittäisistä 
sähköposteista on pornoa ja kuukau-
sittain 72 miljoonaa ihmistä käyttää 
internetin pornosivustoja. 

Luvut ovat todella huimia, vaikkakaan 
eivät aivan yksiselitteisiä. Eräs asia, 
jota ei kuitenkaan voida kieltää on 
selvä pornon ”tarve”. Tuskin missään 
maassa valtio erityisemmin tukee por-
nobisnestä tai painostaa pornoteol-
lisuuden tuottavuuteen (itse asiassa 
porno on laitonta monissa maissa). 
Myynti johtuu tässäkin tapauksessa 
kuitenkin vain ja ainoastaan yhdestä 
tekijästä – kysynnästä. Vaikka mones-
ta tuntuukin, että netti on jo nykyisin 
täynnä pornoa, yllä esitetyt hakuko-
neluvut enteilevät jopa melkoista li-
sämyyntiä alalle (25% hauista, mutta 
vain 12% sivuista). Lisäksi pelkästään 
internetin pornokauppa oli vuonna 
2006 vasta n. 3,7 miljardia euroa, siis 
vaivaiset 5% pornon kokonaiskaupas-
ta. Internetin levitessä ja nettiliiketoi-

minnan kasvaessa voidaan internetin 
kautta tapahtuvalle pornonmyynnille 
odottaa huimaa kehitystä.

Pornon kehitys on ollutkin tasaisen 
nousujohteista. Vuosina 1992-2006 
aikuisviihdevideoiden myynti ja lainaa-
minen tuplaantui maailmanmarkki-
noilla. Kolme neljäsosaa tuloista tulee 
kaukoidästä: Kiinasta, Etelä-Koreas-
ta ja sairaiden fantasioiden luvatusta 
maasta, Japanista. Silikonirintoihin ja 
täydellisiin kehoihin rakastuneet jenkit 

tulevat vasta neljäntenä, 14% osuudel-
laan. Kuitenkin, USA:ssa sijaitsee 89% 
kaikista internetin pornosivuista, joten 
internet-pornolle voidaan odottaa hui-
maa kasvua Kauko-Idän maissa jahka 
lainsäädännöt ja kulttuuri saadaan sal-
livimmiksi ja tekniikka mahdolliseksi. 
Mikäli Kauko-Idässä päästäisiin äkil-
lisesti Yhdysvaltojen kaltaiseen netti-
pornotarjontaan, käsittelisi internetin 
sivuista n. 69% pornoa!

MYYTTEJÄ JA JÄRKEILYÄ

Pohjustuksen jälkeen on hyvä porau-
tua muutamaan pornon ympärillä pyö-
rivään kysymykseen:

Porno on vain perversseille ad-
dikteille ja friikeille!

Friikkejä 
n ä y t t ä ä 
o l e v a n 
m a a i l -
ma pul-
l o l l a a n . 
Nett iha-
kujen pe-
rusteella, 
joka nel-
jäs meis-
tä on pornofriikki. Kuinka monen tutun 
todella tunnistat tällaiseksi?

Porno määritellään sellaiseksi ihmiske-
hon tai seksuaaliaktiviteetin esittämi-
seksi, jonka tarkoituksena on kiihot-
taa seksuaalisesti. Yleisimmin porno 
on seksin kuvaamista, mitä erilaisim-
pien fantasioiden muodossa. Yleisesti 
pidetään terveenä, että ihmisellä on 
unelmia, haaveita ja fantasioita. Onko 
väärin pyrkiä esittämään näitä asioi-
ta konkreettisessa muodossa? Pornon 
tuomitsija on hyvän matkaa tuomitse-
massa myös seksiä. Harva nuori kui-
tenkaan näin tekee, sillä 70% 18-24 
vuotiaista miespuolisista internetin 
käyttäjistä vierailee pornosivustoilla 
kuukausittain – aika friikkiä touhua... 
mikäli olet mies, niin kuinka vanha 
olitkaan?

Pornon aiheuttamat addiktiovat ovat 
luku sinänsä. Tutkimusten mukaan 
hämmästyttävän suuri osuus, jopa 
10% aikuisista myöntää addiktoitu-
neensa nimenomaan internet-por-
noon. Koska 20% kaikista miehistä 
myös myöntää katsovansa pornoa 
työpaikoillaan, on jokaisellä työpaikal-

	 	 						Ilman	suurempia	horinoita	asiaan:	porno.	Ja	kas,	se	siitä	introsta.
	 	 						Kaikki	tietävät	mistä	puhutaan	–	useimmat	erittäin	hyvin...	vai	liian?

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
”Seksiltä ei voi välttyä” – mikä ihana väite!
Valitettavasti ajatus ei ole niin konkreettinen kuin moni toivoisi. Seksiä vain ”tihkuu” nykyisin ihan kaikkialta 
ja asia on otettu yhteiskunnassa jo ongelmaksi. Siveyden sipulit ovat jo pitkään älämöineet s(p)eksin, jopa 
por(n)on, pahoista vaikutuksista ihmisiin. Ymmärrettäväähän se on, että kun toinen toistaan seksikkäämpää 
(keinotekoisempaa) mainosta ja siinä jotain muuta vilautellaan sekä TV:ssä, lehdissä, radiossa, internetissä ja 
katukuvassa niin jo alkaa pönttö viheltämään. Tutkimusten mukaan naiset tuntevatkin nykyisin kyvyttömyyttä 
miellyttää seksuaalisesti miehiä, sillä he eivät voi kilpailla keinotekoisten mediatuotteiden kanssa. Tavallinen 
tallaaja lienee syytön tähän, sillä pornoa vain tungetaan joka tuutista ja siinä mieluummin joka tuuttiin. Eihän 
tavallinen ihminen pornoon sekannu... todellako?

“���������������������������� 72 m�ljoo���� 
�hm���ä �äy��ää ����er��e���� por��o��-
v���oj�”



Pornon	kuluttajat	
ikäryhmittäin

la 50% todennäköisyys että pornosta 
yhytetty työntekijä on myös addikti! 
On myös yllättävää, että 47% kristil-
lisissä perheissä porno nähdään on-
gelmaksi. Yleensä uskonnolliset tahot 
ovat olleet eturintamassa barrikaadeil-
la huutamassa epäsiveellisiä iloja vas-
taan. Tilastojen valossa tämä lieneekin 
ymmärrettävää. 

Porno on moraalitonta!

Moraalittomia lienevät ne, jotka os-
tavat, eli iso osa maapallon väestös-
tä. Mikäli olet itse koskaan pornoon 
törmännyt ja ajattelet, ettet itse tue 
rahallisesti pornoa, niin olet todennä-
köisimmin väärässä. Jokainen latauk-
sesi mainosbannereiden täyttämällä 
pornosivulla tuottaa sivujen pitäjälle. 
Rahat luonnollisestikin käytetään lisä-
tulojen hankkimiseen, pornon keinoin. 
Näin ollen olet yhtenä osatekijänä sii-
hen, miksi pornobisnes on niin valta-
vaa. Oletko moraaliton?

Toisaalta, miksi porno edes olisi mo-
raalitonta ja vaikka olisikin, onko se 
tärkeää? Moraalitonta toimintaa liittyy 
moneen muuhunkin asiaan, erityisen 
läheisesti liike-elämään. Yrityksissä 
tehdään päivittäin moraalittomia pää-
töksiä, olemalla ottamatta töihin muu-
ten kelvollista hakijaa, joka sattuukin 
olemaan vaikka raskaana. Tai pääte-
tään rakentaa epäluontoystävällinen 
tehdas, koska kalliimmat jätefiltterit 
laskisivat katteita 2 %:lla. Porno työl-
listää, siitä maksetaan eikä sillä tuhota 
luontoa – ole siis luonnonystävä, katso 
pornoa... noh, ei aivan näinkään.

Porno on rappiollista, sillä nai-
nen on siinä vain seksiobjekti! 
Kaikki porno on samaa jyys-
töä!

Pornossa naisille maksetaan näytte-
lyssä, mm. siitä että he näyttäisivät 
nauttivan roolistaan. Pornon alakate-
gorioita on lukuisia, ja joissain niissä 
nainen alistetaan seksiobjektiksi. Vali-
tettava fakta on, että yleisimmin por-
no on juuri tällaista kovaa panemista, 
mutta koska sille on eniten kysyntää. 
Tuotantoa on kuitenkin jokaiseen läh-
töön, esimerkkinä mainittakoon jalka- 
ja silmäripsifetissit. Nykyisin tuotetaan 
myös erityisesti naisillekin suunnattua 
pornoa, jossa keskitytään enemmän 
erotiikkaan kuin raakaan läiskeeseen. 
Näissä naisten seksifilmeissä miehet 
ovat helliä, huomaavaisia, komeita, 
rikkaita ja kaikin puolin kultsipuppe-
leita. Tässä vaiheessa voidaan miet-
tiä, eikö tämä ole puolestaan miesten 
alistamista ja objektiksi leimaamista. 
Kannattaa myös herätä siihen tosi-
asiaan, että mikäli mahdollista, mies 
kuin mies ryhtyisi useimmiten suo-
raan asiaan ilman erikoisempia esi-
lämmittelyitä – miehet ovat härskejä 
ja suorittavia otuksia, minkäs teet. 
Toisaalta naisten alistamista ajatellen 
tulee myös muistaan, että suomalais-
parienkin kestosuosikki seksiasentona 
on doggie style, joka eittämättä on ja 
näyttää alistamiselta.

Pornoa katsovat vain miehet! 
Senkin siat!

Internet-pornon kuluttajista 72% oli 
vuonna 2006 miehiä ja 28% naisia. 
Kokonaisuudessaan ”aikuissivustojen” 
vierailijoista kolmasosa on naisia. 13% 
naisista lisäksi myöntää seikkailevan-

sa pornon ihmeellisessä maailmassa 
myös työpaikoilla. Mikä hämmästyt-
tävintä kuitenkin, 17% naisista kamp-
pailee pornoaddiktion kanssa (vertaa 
10% lukuun aikuisista, eli miehistä ja 
naisista yleensä). Näistä yksilöistä var-
sinkin vaietaan visusti julkisuudessa.
Miehille vielä tässä vaiheessa vinkiksi, 
että internetin keskusteluhuoneissa 
on tuplasti naisia miehiin verrattuna! 
Koska jopa 70% naisista pitää privaat-
tielämän pornoharrastuksensa salas-
sa, voi todellisuutta olla vaikea uskoa. 
Nappaa siis viereinen tyttö (18-24 v) 
käsiisi ja tiedustele tutkimuksen ni-
missä harrastaako hän kenties pornoa, 
eroottisia keskustelukanavia tai ken-
ties muunlaista aikuisviihdettä. Pien-
ten laskeskelujen perusteella n. 16% 
todennäköisyydellä hän valehtelee. 
Mikäli tyttö myös on pornon kulutta-
ja, putkahtaa ilmoille käärmeitä 70% 
tapauksista.

Pornoa katsovat sellaiset, jot-
ka eivät saa oikeaa seksiä!

Vertaisverkkojen latauksista n. 35% 
on tätä nykyisin pornon kopiointia. 
Maailmanlaajuisesti kuukaudessa la-
dataan 1,5 miljardia tiedostoa pornoa, 
yleisimmin videoiden muodossa. Tyy-
pillisimpiä internetin pornohiiriä ovat 
tietenkin nuoret nörtit, joilla ei ole oi-
keaa elämää. Tällaisia löytyy yliopis-
tolta mm. tietoteekkareiden muodos-
sa... VÄÄRIN! (Tai oikein, jos elämän 
hämärtyminen otetaan huomioon). 
Pornon suurkuluttajia eivät kuitenkaan 
ole intellektuellit nerdot, vaan selvällä 
enemmistöllä 35-44 vuotiaat (~26 %). 
Hieman nuoremmat, 25-34 vuotiaat 
ovat myös suuri käyttäjäryhmä (~20 
%), mutta järkyttävää on todeta, että 
45-55 vuotiaat kuluttavat pornosta 
21% ja 55-vuotiaat tai vanhemmat 
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vielä 20%! Itse asiassa 18-24 vuotiaat, 
joista miehistä 70% siis vierailee por-
nosivustoilla kuukausittain, koostavat 
vain 14% koko pornon kulutuksesta.

Kulutussuhteen jakautuminen suhteel-
lisen tasaisesti voi ounastella sitä, että 
kerran pornohiiri on aina pornohiiri. 
Toisaalta voidaan myös ajatella, että 
eri ihmiset heräävät pornoon eri vai-
heissa elämää. Jokatapauksessa, kes-
ki-ikäisenä miehet seikkailevat mitä 
todennäköisimmin edelleen ainakin 
vaimoaan arvelluttavilla sivustoilla... 
JÄLLEEN VÄÄRIN: vaimo saattaa aivan 
hyvin jakaa harrastuksen, vaikkei sitä 
kertoisikaan.

”Minen ainakaan kattele tai tue 
pornoa!”
 
Voi olla, vaikkakaan se ei ole todennä-
köistä. Reutersin raportissa (helmikuu 
2006) julkaistiin, että 87% Kanadan, 
Ontarion opiskelijoista harrastaa sek-
siä webbikameroiden, pikaviestintä-
ohjelmien ja puhelimen välityksellä. 
Näistä esim. webkameraseksi voidaan 
nähdä pornona ja puhelinseksiä ha-
kevat yleisen käsityksen mukaan ne 
kaikkein epätoivoisimmat. Ehkäpä et 

olekaan siis pornoa kokeillut, saatta-
net tehneen jotain yhtä ”ala-arvois-
ta”. Älä kuitenkaan huoli vaikkei näin 
olisikaan, sillä vaikka et vielä pornoa 
harrastaisikaan niin tulet kyllä suurella 
todennäköisyydellä niin tekemään! <3

YHTEENVETO

Porno on ja tulee olemaan erittäin suu-
ri liikuttaja maailmassa – oli se sitten 
hyvä tai paha asia. Länsimainen yh-
teiskunta toimii kysynnän ja tarjonnan 
ehdoilla – vaikka kuinka nyrpistellään, 
niin seksi on ja myy, minkäs teet. Ää-
rinäkemyksissä voidaan ajatella jopa, 
että miehet menevät vastusteluista 
huolimatta mielellään ikkunaostoksille 
naistensa kanssa (vielä mieluummin 
jonkun toisen), sillä näyteikkunan ta-
kana avautuu mitä eroottisempia fan-
tasioita esim. alusvaatteiden muodos-
sa. Seksin nähdään muodostuneen niin 
objektiksi, että näyteikkunan mallityt-
töjäkin kuolaillaan kieli poskella. Harva 
kuitenkaan jaksaa uskoa mediaseksis-
tä muodostuneen kilpailijaa todellisille, 
aidosti olemassaoleville, luonnollisesti 
viehättäville naisille. Toisaalta voidaan 
havaita ja toivoakin näin tapahtuneen, 

sillä eikös markkinataloudessa kilpailu 
aja kehitystä aina parempaan suun-
taan...
Porno on myös eräs maailman suu-
rimmista ja vähätellyimmistä keksin-
nöistä (kyllä, eurooppalaisen pornon 
keksijänä pidetään italialaista Pietro 
Aretinoa). Mietitään vain, mihin muu-
hun keksintöön tai ilmiöön voi yhteis-
kunnassa törmätä alueella kuin alu-
eella? Mediamuotoinen porno on vain 
yksi ilmiön esiintymismuoto, sillä por-
no alkaa kulkea käsikädessä jo ihmis-
ten käyttäytymisessä – eräs katu-us-
kottavuuden tekijöistä on seksikkyys. 
Mikäli seksikkään pukeutumisen idea 
on herättää kiinnostusta muissa hen-
kilöissä, se on pornoa. Suurimpia por-
non tuottajia tässä maailmassa ovat-
kin siis kaikki hurmaustarkoituksessa 
hyvin pukeutuvat ihmiset – syyttäkää 
itseänne.

-Turvallisuussyistä ei nimeä

Kirjoittaja ei itse ota pornoon kantaa. 
Artikkelissa esitetyt näkemykset ovat 
pohdintaa, jonka tarkoituksena on he-
rätellä lukijoita havaitsemaan pornon 
yleisyys ja monimuotoisuus.
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