
Vammala Party XVIII 

Pelikonepeijaiset X 

Unnunnuu 

 

Tietovisa 



Turns out, oon niin vitun lame että 
osaan käyttää enää korkeintaan 

PowerPointia ja sitäkin huonosti. 
Siispä osallistun kompoon 

tietovisalla. 
 

Tästä lähtee. 
 
 



Ottakaa paperia tai joku 
muistiinpanoväline. 10 

kysymystä. 
 

Tosimies tatuoi vastaukset. 
Penikseensä. 

 



1. Miltä vuodelta tämä kuva on? 
 
 



1. Miltä vuodelta tämä kuva on? 
 

2005. Tunnistaa Mikon Ladan 
vanteista. 

 
 



2. Missä ensimmäiset partyt 
pidettiin v. 1994? 

 
a) Sylvään koululla 

b) Voionmaalla 
c) Illon koululla 

 
 



2. Missä ensimmäiset partyt 
pidettiin v. 1994? 

 
 

c) Illon koululla. Mikon & Villen isä 
oli siellä rehtorina. 

 
 



3. Miltä vuodelta tämä kuva on? 
 
 



3. Miltä vuodelta tämä kuva on? 
 

2006. MuSEGAo. 
 



4. Minä vuonna demokompossa on 
viimeksi ollut vain 1 entry? 

 
 
 



4. Minä vuonna demokompossa on 
viimeksi ollut vain 1 entry? 

 
2007. ”Pannuhuone” sai 45 pistettä 

äänestyksessä! 
 
 
 



5. Laita nämä partyt 
aikajärjestykseen lisänimen mukaan, 

vanhin ensin: 
 

a) Kankea tehostin 
b) Snap, Crackle, Pop 

c) Wheeeee! 
 
 



5. Laita nämä partyt 
aikajärjestykseen lisänimen mukaan, 

vanhin ensin: 
 

b) Snap, Crackle, Pop - 1994 
c) Wheeeee! - 2003 

a) Kankea tehostin - 2006 
 
 



6. Miltä vuodelta tämä kuva on? 
 
 



6. Miltä vuodelta tämä kuva on? 
 
 

2006. Cosmo taisi tuoda 
ensimmäiset RC-kamat paikalle. 



7. Mikä paskapelikompossa pelattu 
peli? 

 
 



7. Mikä paskapelikompossa pelattu 
peli? 

 
Driving Emotion Type S PS2:lle. 

Muton mielestä ei ollut tarpeeksi 
huono. 

 
Olipas. 

 



8. Kenen kamat yli 10 vuoden takaa 
tässä? 

 
 



8. Kenen kamat yli 10 vuoden takaa 
tässä? 

 
muton (Jari) 

 
 



9. Mikä näistä ei ole Jussin ja Villen 
wildcompoentry? 

 
a) Puutarhamme Lootus 
b) Melkein tyytyväinen 

c) Minulla on tosi hyvä olo 
 
 
 



9. Mikä näistä ei ole Jussin ja Villen 
wildcompoentry? 

 
c) Minulla on tosi hyvä olo 

 
Jarkon graffaentry vuodelta 2000. 

 



10. Miksi nyt on 10. 
Pelikonepeijaiset, vaikka ne ovat 

oikeasti 11.? 
 
 
 



10. ”Manu nukkuu kotona” oli 
Pelikonepeijaiset360. 

 
 
 
 
 



 
Semmottia. 

 
Kiitos kuvista Teemulle, kiitos kaikille 
kun tulitte paikalle taas. Organising 

kusee. 
 

Voi vittu GIMP 2.8 ja ”Export”, eihän 
sitä paskaformaattia kukaan käytä, 

vetäkää nyt käteenne. 
 
 


