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PUHEENJOHTAJAN PALSTATEEMU KUUSIN MIETTEET

Tatu Lappalainen 
Teemu Kuusi 
Tiedotusvastaava
OTY
tiedotusvastaava@oty.fi

Talolla taas!

Sami Kuoppamaa 
Puheenjohtaja
OTY
puheenjohtaja@oty.fi

Puheenjohtajalla on asiaa(?)
Töttöröö! Olipa kiva palata syksyn alussa 
töi_hommista takaisin lipaston lämpöön. 
Työnteko ja raha on toki kivaa, mutta ei-
hän mikään voita Teekkarielämää. Kesällä 
kerkesikin tottua säännölliseen elämään 
ja siihen, että on aikaa omille harrastuksil-
le. Nyt syksy on jo pitkällä ja jutut täysillä!

Kesä oli kyllä kriesii, kun oli niin läm-
pöstä ja eräänä päivänä Nallikarissakin 
joku pikkutyttö juoksi ohi ja huusi MÄR-
KÄÄ MÄRKÄÄ! Selvästi tuleva proselainen. 
Teekkareistakaan ei tarvinnut olla montaa 
viikonloppua erossa, kun kesäkuussa pää-
si rakkaalle Teekkaritalolle sitsaamaan 
Snapsin järjestämille Yöttömän yön sit-
seille. Oli muuten 5/5.

Tulipa Talosta mieleen, että kyseistä 
hökkeliä on jälleen tänäkin kesänä rem-
pattu rankalla kädellä, kiitos siitä Teek-
karilupin #tositoimijoille ja ahkerille tal-
koolaisille. Meillä on nyt palju, voi jumpe! 

Tänä syksynä olikin paras ajankohta juh-
listaa Taloa ja sepä täyttikin sopivasti tänä 
vuonna 25 vuotta! Voi juugels_buugels 
sentään!

Syksy on mennyt kovalla pöhinällä 
ja kohtahan se onkin jo joulu. Puvun voi-
si viedä jo vähitellen pesuun, kun sitä on 
saanut niin kovalla intensiteetillä ulkoi-
luttaa lukuisten mittavien vuosijuhlien 
merkeissä tänä syksynä. Mahtava loppu-
suora tälle vuodelle, kun on saanut olla 
juhlistamassa näitä kiltoja ja paloautoja.

Tähän loppuun vielä muutamia lausah-
duksia:

”Jos koskaan, nii v***u ikinä” 
-Hyvä ystäväni Osmoosiläskisoosisohva-
perunamuusi.

”Erno sä seisot oksennuksessa” 
-Minä Ernolle kun ympin saunan ovi oli re-
vitty irti.

”Märkää” 
-Joku proselainen.

Jaaha, no sit se on just niin!

Kahvipavun tuoksuiset syys_terveiset toi-
vottelleepi,
Sami

Siinä se taas vinksottaa! Teekkaritalo! 
Ja sehän on täynnä tupsulakkisia, jot-
ka tottuneen oloisesti jo liikuvat ympä-
ri taloa. Ja on mukana monta uuttakin 
naamaa, jotka vielä katselevat ympäril-
leen, että mihin oikein ovat tulleet.

Muistan, kun fuksina ensimmäisen 
kerran kävin Teekkaritalolla. Kello lähestyi 
puolta yötä ja PRO opasti pienryhmääni 
Caiosta Teekkaritalolle, jossa oli kuulemma 
käynnissä toisen killan tapahtuma, jossa 
voisimme mennä käymään. Talolle pääs-
tiin ja olihan se talo omanlaisensa näky, 
vaikkei sitä pimeydessä täysin nähnyt-
kään. Pitkään se vierailu ei kestänyt, sillä 
pitihän tunnollisen opiskelijan seuraavana 
aamuna olla hereillä ja virkeänä luennolla.

Tuli sitten pari päivää myöhemmin 
aika oman kiltani fuksi-infon ja talolle 
mentiin jo alkuillasta. Paremmassa valos-
sa pääsi ihmettelemään tuota tarunhoh-
toista rakennusta vinksottavine kulmi-
neen ja peltikattoineen. Eteenkin viimeksi 
mainittuun kehotettiin tutustumaan illan 
aikana huolellisesti. Jatkojen alkaessa 
soimaan pärähti Suomenruotsalainen ja 
sama kappale soi illan aikana useampaan-
kin otteeseen. Hyvin jäi mieleen!

Tässä vuosien varrella on ehtinyt näh-

dä talon taipuvan areenaksi tapahtumalle 
kuin tapahtumalle. Vinon peltikaton suo-
jissa on sitsattu, saunottu, pelattu beer 
pongia, reivattu, nautittu hiekkarannalla 
makoilusta ja monesta muusta tapahtu-
masta. Lukemattomia mukavia muistoja. 
Ja Teekkaritalolle on taas mukava palata, 
eteenkin pitkän Teekkaritalottoman ke-
sän jälkeen. Paljon tuttuja naamoja, mut-
ta myös paljon uusia fukseja, jotka ovat 
talolla samassa tilanteessa kuin itse olin 
neljä vuotta sitten. 

Talo on nyt ehtinyt hienoon 25 vuo-
den ikään ja on elämänsä kunnossa näin 
remontin jälkeen. Paljon on parissa vuo-
dessa muuttunut: uusi tyylikäs ruosteinen 
Corten-ulkoseinä, uusi hieno baaritiski, 
keittiö, lattiat, palju... Suurkiitokset siis 
kaikille remonttiin osallistuneille!

Ei tässä vuotta ole enää pitkästi jäljel-
lä. Otetaan siitä ilo irti vaikkapa Teekka-
ritalolla ja napataan ensi vuodeksi uudet 
nakkihommat!

- Teemu Kuusi

P.S. Joku meni puhumaan katteettomista 
lupauksista Teksujen sisältöön liittyen... 
Eipä arvannutkaan ;)
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EDARIKUULUMISIA

Elisabet Shnoro
Edustajiston puheenjohtaja
OYY

Olen Shnoro Elisabet Koneen kasvatti ja 
tällä hetkellä toimin OYY:n edustajiston 
puheenjohtajana. Näin lyhyesti sanottuna 
edustajisto on se ylin elin ylioppilaskun-
nassa, ja se muodostuu ihan tavallisista 
yliopisto-opiskelijoista. Meidän alla sitten 
rullaa ylioppilaskunnan hallitus ja toimis-
ton työntekijät. 

Tätä kirjottaessani istun SYL:n syys-
seminaarissa Vaasassa. Täällä ovat kaikki 
Suomen ylioppilaskunnat keskustelumas-
sa ajankohtaisista asioista. Meille pide-
tään erilaisia koulutuksia, jotka koostuvat 
ryhmätyöskentelystä ja luennoista, eri 
sektoreilta – mm. koulutus-, sosiaali-
poliittinen ja järjestöasiat. Tärkeimpiä 
anteja seminaarissa on muiden ylioppi-
laskuntien toimijoiden kanssa keskustelu. 
On hienoa päästä kuulemaan muiden 
kuulumisia, samalla ehkä löytää neuvoja, 
miten kannattaa tehdä ja mitä ei. 

Meidän edustajisto kokoontuu tiis-
taina 25.9. Ehkä suurin keskustelu tullaan 
käymään siitä, pitäisikö meidän linjata, 
että pyrimme tavoittelemaan automaa-

tiojäsenyyden poistoa. Edustajiston 
kokoukset striimataan OYY:n Facebookin 
sivuilla. Kannattaa siis syksyn mittaan 
seurailla, mitä ylioppilaskunnassa tapah-
tuu, sillä se kaikki koskettaa teitä. Esimer-
kiksi myöhemmin syksyllä tullaan keskus-
telemaan OYY:n taloudesta ja budjeteista. 
Suosittelenkin siis suuresti, että etsikää 
esimerkiksi killastanne henkilö, joka on 
edustajistossa jäsenenä, ja keskustelkaa 
rohkeasti siitä, mitä haluaisitte OYY:n toi-
minnaltanne. Minullekin saa tulla juttele-
maan, jos siltä tuntuu.

Yleisestikin kannustan teitä jokaista 
lähtemään OYY:n järjestämiin tapah-
tumiin. Ne ovat hyviä keinoja tutustua 
poikkitieteellisesti eri ihmisiin. Samalla 
pystytte olla mukana vaikuttamassa 
ylioppilaskunnan toimintaan. Ei haittaa 
vaikka olisit fuksi tai vanhempi tieteen-
harjoittaja, olet aina tervetullut. 

Hyvää syksyä ja tsemppiä opiskeluihin! 

Hei vain teekkaritoverit ja teekkarifuksit!
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IRC, Irkki, Ii-Är-Cee, se-ei-galleria, 
ja muut ovat rakkaita nimiä tälle 
Oululaiselle 30 vuotta täyttäneelle 
keskustelukanavalle. Tässä ohjeessa 
jopa fuksit voivat oppia yhdistämään 
tuohon tiedon valtaväylään ja oi-
keasti katsomaan “mitä kieltä kaveri 
tänä aamuna puhuu”.

Kaikista paras tapa irkata on laittaa 
jollekin käytössäsi olevalle palveli-
melle IRC-klientti Irssi pyörimään. 
Näin pystyt seuraamaan keskustelui-
ta 24/7, vaikket konettasi pitäisikään 
koko aikaa päällä. Samalla pääset 
näppärästi irkkiin myös kotikoneella, 
läppärillä, lipaston koneella tai jopa 
puhelimella.

[Disclaimer]
Ohjeet olettavat seuraavia asioita:

• Lukija on opiskelee Oulun Yliopistossa
• Kun viitataan sanaan “tunnus” lukija käyt-

tää omia yliopiston tunnuksiaan (käytetään 
mm weboodiin kirjautuessa)

• OTiTlaiset: 
-  käyttävät killan omaa ohjetta  
-  tietävät miten irkataan ilman ohjeita

• Lukija osaa käyttää hakukoneita esimerkik-
si Puttyn lataustiedoston löytämiseen

• Komentorivin päätteeksi painetaan En-
ter-näppäintä ilman erillistä ohjeistusta

Ohjeet ovat alussa enemmän riippuvaisia käyt-
töjärjestelmästä, joten luethan ohjeet viimeis-
tään loppuun asti, jotta et olisi aivan nolo tule-
vaisuudessa esimerkiksi nimellä “TeRo______”.

”KATTEETON LUPAUS”

Teksti: Taru Järvelä  Kuvat: Taru Järvelä

IRC-ohje, jotta sinäkin 
voit olla wanha

Osa 1: SSH yhteys tuomi-palvelimeen

Osa 2: Babbys First Time Ever In Tuomi

MAC OSX/Linux/Muu unix:
1. Avaa terminaali/konsoli/komentorivi
2. Yhdistä SSH-yhteys komennolla  ssh tunnus@tuomi.oulu.fi
3. Kirjaudu sisään salasanallasi. Ruudussa ei näy salasanaa syöttäessä merkkejä, mutta 

painaessasi enteriä, pitäisi sinun saada yhteys luotua.

Windows: 
1. Asenna SSH-yhteyden salliva ohjelma, esimerkiksi PuttyTray.
2. Avaa PuttyTray
3. Kirjoita “Host Name”-kenttään tuomi.oulu.fi ja klikkaa Open
4. Hyväksy yhteys mikäli se sitä kysyy.
5. Ilmestyy musta ruutu joka kysyy login tietoja. Nämä ovat normaalit yliopistotunnuk-

set joilla kirjaudut esim. weboodiin.
6. Salasanaa kirjoittaessa ei näy mitään, mutta ne kyllä syöttyvät sisään. Kirjoitathan 

salasanasi oikein. Paina lopuksi enter.
7. Olet nyt saanut SSH-yhteyden ylipiston tuomi-palvelimelle!

Saatat tässä vaiheessa huolestua valitustekstistä joka itkee muistisyöpöistä. Ei meitä ole 
ennenkään häädetty pois, joten miksi huolestua nytkään, jatketaan eteenpäin...
Avataan irssi niminen ohjelma screeniin. Screen taas on ohjelma joka jää taustalle pyö-
rimään vaikka sammuttaisit puttyn tai puhelimen SSH-yhteyden tuomeen. Avaamme 
molemmat yhdellä kerralla komennolla screen irssi. Tätä sinun ei tarvitse kirjoittaa 
uudestaan (ks. OSA 4: Babbys 2nd time in tuomi).

Nämä asetukset tarvitsee tehdä vain kerran, kunhan teet ne kaikki.
1.  /server add -auto -network IRCnet irc.oulu.fi 6667
2.  /set recode_out_default_charset UTF-8
3.  /set term_charset UTF-8
4.  /connect irc.oulu.fi
5.  /save
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Osa 3: Irkkaaminen

Osa 4: Babbys Second- Nth time in tuomi

Osa 5: Seis mitä v***** mikään ei toimi

ks. How To Irssi
Noniin, screeni ja irssi pyörii ja edellämainitut asetukset on laitettu että elämä olisi astet-
ta helpompaa. Nyt voit liittyä kanaville ja puhua ihmisille. Jos et tykkää että nimenäsi on 
yliopistotunnuksesi, voit vaihtaa “nickiä” komennolla  
 
/nick uusinick.

Liitytään nyt OTYn viralliselle kanavalle #oty:lle komennolla  
 
/channel add -auto #oty IRCnet
 
Nyt ruudullasi näkyy hassuja nimiä, ehkä vähän tuttujakin. tervehditään heitä. Kirjoita 
riville “hei” ja paina enteriä. Viestin pitäisi nyt olla nähtävinä kaikille muille kanavalla 
oleville. Voit myös alkaa keskustelemaan miten tykkäät.

Mutta eihän tää toimi sit edes puhelimella 
Ei hätää. SSH clienttejä löytyy ainakin Androidille mm JuiceSSH ja ConnectBot, ja eikö-
hän iPhonellekin jokin löydy. Androidille myös lisäsovellus IrssiNotifier, joka ilmoittaa 
kun jollakin on sinulle asiaa irkissä.

Olet ainakin kerran tehnyt Osan 2. Nyt olet käynnistänyt Puttyn toisen tai ännännen ker-
ran ja kirjautunut jälleen tuomeen. Ruutu on jälleen tutun tyhjä. Yhdistetään aiemmin 
käynnistämämme screenin näkymä komennolla: screen -rd. 

Tapaus 1:
Jos screen -rd ei toiminut, vaan palauttaa “There are several suitable screens on:”, jonka 
jälkeen on [lista auki olevista screeneistä]. Valitse screeneistä uudempi(alempi / alem-
mat jos on useampi), ja tapa se komennolla kill [PID]. PID on numerosarja rivin 
alussa. [ks kuva] 
Esimerkiksi rivin         21912.pts-28.tuomi      (Detached)
screenin tapan edessä olevan numerosarjan avulla kill 21912. 
Palaa kohtaan osa 6.
Edellinen tapahtuu tilanteissa jossa olet kirjoittanut uudelleen screen irssi. Älä siis tee 
sitä.

Tapaus 2:
Screen -rd ei toiminut, vaan palauttaa “There is no screen to be detached”. 
Tämä tarkoittaa että screenisi on sulkeutunut. Joudut siis käynnistämään screenisi uu-
destaan. Avataan screen ja irssi uudestaan komennolla screen irssi kuten osassa 2. 
Muita osan 2 komentoja tosin ei toivottavasti tarvitse asennella, jos olet käyttänyt silloin 
/save komentoa irssissä. Voit siis siirtyä takaisin irkkaamaan. Jos et ole liittänyt kaikkia 
kanavia automaagisella käskyllä kanavalistallesi, tulee sinun muistella mitä ne kaikki 
olivatkaan, ja liittyä niihin uudestaan.

Edellinen tapahtuu yleensä jos yliopisto nollaa servereitään, niistä tulee yleensä mailissa 
jopa tietoa lähinnä muodossa “weboodi on käyttökatkossa”. 
 
Tapaus x:
Googlaa. Hyvä apuhakusana on irssi. Voit myös kokeilla OTiTlaiselta onneasi.
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How to irssi Liian pitkä; et lukenut?

”KATTEETON LUPAUS” JATKUU

Kanavat
Voit liittyä uusille kanaville komennolla 
/join #kanavan-nimi. Kun liityt 
uudelle kanavalle jolle aiot jäädä pitem-
mäksi aikaa, kannattaa syöttää komento 
/channel add -auto #kana-
van-nimi IRCnet.

kanavia #oty, #oamk, myös killoilla on 
omia kanavia todistetusti ainakin #otit ja 
#sik ovat vielä olemassa jollain tasolla. 
Voit kysyä  oman kiltasi vanhemmalta 
tieteenharjoittajalta oman killankanavan 
olemassaoloa, tai vain tehdä uuden kana-
van liittymällä sinne. Ainakin /join #kone 
oli tyhjä kun viimeksi katsoin!

Haluan lähettää kaverilleni viestin 
yksityisesti
/query kaverinnick
Nyt avautuu ikkuna jossa voi lähettää 
yksityisviestin kaverillesi. Vaihtoehtoisesti 
/msg kaverinnincki viestijonkahaluatlä-
hettääkaverille

Liikkuminen
Irssin ikkunoita voi selata näppäimillä: 
Alt+[numero 0-9 tai kirjain q-u] tai Esc, 
[numero 0-9 tai kirjain q-u]. 
Alt+[vasen nuolinäppäin tai oikea nuoli-
näppäin] siirtää viereiselle kanavalle. 
Alt+a siirtää kanavalle jossa on tapahtu-
nut jotain.
Itse kanavan tekstiä voi selata PageUp- ja 
PageDown-näppäimillä.

Jos haluat tietää lisää tai oppia lisää, goo-
glesta löytyy monia oppaita. Konekilta ja 
OTiTilta löytyy molemmilta myös omat 
ohjeensa ja selitykset käsksyistä mitkä 
eivät näiden sivujen karmeihin sovi, men-
kää tutkimaan!

Hyödyllisiä komentoja
/help listaa kaikki komennot
/help [komento] kertoo mitä komento 
tekee

Page up ja Page down -näppäimillä liiku-
taan keskustelussa vanhempiin ja uudem-
piin viesteihin. Nuolinäppäimillä näin ei ta-
pahdu, ja hiirtä on turha yrittäkään käyttää
Alt+[numero] -komennolla liikutaan nu-
merolla merkitylle kanavalle. Viereiselle 
kanavalle pääsee komennolla Alt+[vasen 
nuolinäppäin tai oikea nuolinäppäin]. Pitä-
mällä nuolinäppäintä pohjassa voi kana-
vasurffata vauhdilla.
Alt+a siirtää kanavalle jossa on tapahtunut 
jotain

/win move [numero] siirtää kanavan 
haluamallesi paikalle. Käytetyimmät kana-
vat saa näin likimmäs toisiaan ja helpoim-
mille Alt+# -paikoille

/ignore [ignorattavat] jättää 
huomioimatta haluamasi asiat, kuten ka-
navalle liittymiset ja poistumiset. Vähentää 
huomattavasti isojen kanavien (#otit, #oty) 
kohinaa
(Esim: /ignore -channels 
#chan1,#chan2 * JOINS PARTS 
QUITS)

/FORMAT timestamp {timestamp 
%%H:%%M:%%S} muutetaan kellonajat 
näyttämään myös sekunnit. Näkee helposti 
onko yhteys katkennut (kun sekunnit eivät 
enää liiku), ja näkee tarkemman ajan mil-
loin joku on laittanut viestiä

/whois [nikki] tai /wii [nikki] 
kertoo tiedot nikin omistajasta, muun 
muassa oikean nimen jos sen haluaa tietää

1. Yhdistä vapaa-valintaisella ssh-klientillä palvelimelle josta löytyy Irssi
2. Ekakerta: Kirjoita screen irssi
3. Syötä irssiin seuraavat komennot:

I.   /server add -auto -network IRCnet irc.oulu.fi 6667
II.   /channel add -auto #oty IRCnet  

  (toista mm. kanavalle #otit ja muille haluamillesi)
III.   /hilight tissit
IV.   /connect irc.oulu.fi

4. Poistu screenistä näppäimillä Ctrl-A, D, ja (nyt ja aina jatkossa) avaa se komennolla 
screen -dr (ei screen irssi)

5. ???
6. Profit

Entäs tarrat, missä ne on, ja GIFFIT!? 
Tässä onkin irkin kauneus. Keskustelut eivät huku sticker/giffi spämmin alle, ja tärkeät 
tiedotukset voidaan säilöä topiciin (sininen palkki yläreunassa).

08:50:1
9 <@Piu

di> kap
pa

08:50:2
0 <@Piu

di> s

08:50:2
8 <@Piu

di> Sil
mät vaa

tii lis
ää kahv

ia

10:21:2
9 < Ger

trud> k
appa

10:21:4
8 < koo

ps> om 
japanil

ainen m
ytologi

a olent
o

10:23:4
1 <@Piu

di> tai
 verho

11:08:1
9 < Kum

ikurre>
 tai it

alialai
nen vaa

tevalmi
staja

11:16:0
9 < win

dance> 
tai kre

ikkalai
nen kir

jain

11:16:3
7 < Ger

trud> t
ai meem

u

12:18:0
7 < _hi

ghlande
r> kapp

a on ny
kyaikai

nen. Se
 voi 

olla mi
tä se i

tse hal
uaa tai

 kokee 
olevans

a

[#oty] 
...

Teksti: Taru Järvelä  Kuvat: Taru Järvelä
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Teekkaritalon korjaukset ovat 
käynnissä

Lista asioista mitä Talolla on esimerkiksi mennyt rikki:

Teekkaritalo on jatkuvasti pienen ja 
keskisuuren remontin kohteena, mutta 
kesällä 2017 siellä toteutettiin historian-
sa suurin yksittäinen operaatio. Juhlasa-
lin lattia, saunasiipi, varastorakennus ja 
koko piha laitettiin uusiksi. Tänä kesänä 
saunasiiven eteen on vielä pykätty terassi 
ja paikka paljulle. Haastattelin Teekkarilu-
pin hallituslaisia Tommi Porttia ja Mikko 
Kaarlelaa urakasta. Ei niinkään yllättäväs-
ti yhytin heidät Talolta tikkaiden kanssa 
heilumassa. 

Kummallekaan ei jäänyt remontis-
ta haikeat tunnelmat. Joitain ilonaiheita 
kyllä löytyi, kuten se, kun työukot löysi-
vät ampiaispesiä, tai kun remontin aika-
na yöllä joku murtautui saunan ovesta 
sisään. Silloin koko sauna pukuhuoneita 
myöten oli kattoon asti täynnä ulkovaras-
ton kamoja, niin ettei raukka päässyt siitä 
yhtään pitemmälle. Lisäksi tolpat saatiin 
todistettavasti resonoimaan, kun lattiaa 
purkaessa sitä lyötiin tarpeeksi isolla le-
kalla. 

Remonttia oli suunniteltu monta 
vuotta. Pääsyyksi sen viivästymisille oli 
yksinkertaisesti liian myöhään liikentees-
sä oleminen. Monen kuukauden remont-
tia kun ei kannattanut toteuttaa muulloin 
kuin kesällä. Lopulta, kun oltiin jälleen 
kerran myöhässä, aloitettiin suoraan neu-
vottelut seuraavalle vuodelle, ja vuonna 
2017 remontti pääsi käyntiin. Sponsoria-
pua kerättiin myös, ja yksityisiltä ihmisil-
täkin sai tukia (kiitoslaatat ovat tulossa). 
Osan töiukkohommista teki firma Apsilon. 
Heidän kanssaan oli tosi hyvä työskennel-
lä. Sekä työnjohtaja että koko yrityksen 
johtaja olivat rentoja. Yhteistyöstä jäi hyvä 
mieli, mutta kun firman ihmiset olivat 

saaneet oman osuutensa tehtyä, tajuttiin 
miten paljon hommia oli vielä jäljellä. On-
neksi remonttiryhmässä oli avuliaita tal-
koolaisia. 

Seiniä, lattioita ja kattoja vaihtaessa 
saatiin pois monia haitallisia “lupimaisia 
ratkaisuja”. Niihin kuuluivat esimerkiksi: 

• Tuulikaappi, jonka katon saumasta 
valui vettä välikaton sisään (“Puku-
huoneen viemäri oli sijoitettu väärin 
tuulikaapin kattoon”) 

• Valojen muuntaja, joka oli rakennettu 
seinän sisään ilman luukkuja

• Lasivillojen sijaan eristeissä käytetyt 
lasipullot 

• Paperiputkista tehty katon ilmastoin-
tiputki 

• Tolpissa ilman mitään selvää syytä 
olevat halogeenilamput 

• Nurmikon alle oli kätketty isoja beto-
nilaattoja sekä hevosenkenkiä 

• Saunasiiven tasakatossa läpivienti 
oli korkeammalla kuin katon matalin 
kohta, eli vesi jäi aina asumaan sinne 
Keittiön paneelikatto saattaa tulla 

näyttämään tulevan sukupolven remon-
toijille vähän hassulta, mutta yllä olevan 
kaltaisia oikeasti ikäviä lupimaisia ratkai-
suja ei ole tehty uusia, ja vanhoista pääs-
tään eroon sitä mukaa kun niitä korjataan. 

Kuten harva Oulussa, Talokaan ei 
valmistunut aivan ajallaan, sillä remontti 
viivästyi juhlasalin betonin hitaan kuiva-
misen takia. Tämä oli välttämätön paha, 
sillä parempi pieni viivästyminen kuin 
kosteusvikainen Talo. Remontin aikana 
istutettu nurmikko alkaa voida jo hyvin, 
tänä kesänä sitä on pitänyt vain kastella 
ihan hirveästi kuivuuden takia. Voisi sa-
noa, että ikinä ei ole hyvä kosteustilanne. 

Remontti oli kokonaisuudessaan on-
nistunut. Vaikka Talon korjaukset ovatkin 
aina käynnissä, niin pikkuhiljaa päästään 
kriittistä apua tarvitsevista kohteista 
nice-to-haveihin. Silti Taloon käytetyt tun-
nit on laskettu sadoissa tältäkin kesältä. 
Enemmänkin olisi toki voitu remontissa 
tehdä. “Kassa ei ole pohjaton. Jos huo-
maa puutteita, niitä saa tulla korjaamaan. 
Bufferi tehtäville asioille on pitkä, kaljate-
line vessaan ei ole korkealla prioriteetilla.” 

Mikko on siirtymässä pois tehtävis-
tään vuodenvaihteessa, ja etsii seuraajaa 
tositarkoituksella. Hän on pyrkinyt teke-
mään isot hommat loppuun, niin että seu-

raajan ei tarvitsisi tehdä muuta kuin mitä 
asiakaspäällikön toimenkuva oikeasti sa-
noo. “Nämä hommat vaativat päättäväi-
syyttä, oma-aloitteisuutta ja out-of-the-
box-ajattelua. Asiakaspalvelua.” Tommi 
taas katsoo jatkamistaan sen mukaan 
miten hermot kestävät. “Riippuu ihan siitä 
miten Taloa kohdellaan.” 

Terveisinä molemmat sanovat, että 
Talolla saa pitää hauskaa, mutta siellä pi-
tää olla kuin kotonaan, eli ajatella olevan-
sa se joka sitten siivoaa ja korjaa. Ei hajo-
teta paikkoja.

- Ikkunan viertä kulkeva terästanko mennyt poikki- Kolmikerroksisesta painelasista on kävelty läpi- Pistorasia potkaistu irti, laitettu jesarilla piiloon- Miehenmentävä reikä yläkerran gyproc-levyssä- Kauha sulanut kiukaalle- Vedet välikattoon viikko avajaisten jälkeen- Vesiputous portaissa- Uuteen lattiamattoon reikä parissa kuukaudessa- Pöytiä rikottu istumalla päälle (uusi maksaa 500e)

TEEKKARITALOREMONTISTA
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Kesä - pilalla, työt - pilalla, syksy 
- pilalla, pahaa mieltä tilalla
Kesä tuli, kesä oli, kesä meni. No oliko töi-
tä? Ei tietenkään! Ja jos olisi ollut, niin ei 
varmasti mitään oman alan hommaa vaan 
leikattiin nurmikkoa kaupungin kiskuri-
palkoilla. Kyllähän niitä työhakemuksia 
laitettiin taas kunnon nivaska menemään 
joka suuntaan, mutta jokainen reissu tys-
säsi viimeistään haastatteluun. Kiitos, 
otetaan yhteyttä. Kiitos mielenkiinnosta, 
mutta et ole etsimämme henkilö. Kiitos, 
mutta ei perskutin kiitos. Tai sitten hom-
ma menee radiohiljaisuudeksi ja seuraa-
vana Pesti-päivänä siellä ollaan niin pyy-

telemässä anteeksi, kun asian mainitset. 
Mikä tässä on vikana? Kaikille kavereille 
tuntuu löytyvän töitä, mutta miksei mi-
nulle? Oonko sanonut väärät sanat haas-
tattelussa? Eikö hakemus ole tarpeeksi 
mielenkiintoinen tai erotu joukosta? Ei 
nyt Gibraltarinsalmi sentään tämä voi 
näin jatkua! Sitä painaa niska limassa syk-
syn ja talven opiskellessa ja toivoo edes 
jonkinlaista palkintoa paremman työn ja 
palkan muodossa, mutta käteen jää vain 
kasa noppia ja Kelan uhkauksia, kun jäät 
tavoitteesta vaivaiset kaksi pistettä. Hii-

MIELENSÄPAHOITTAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄ

teen kaikki tämmöinen nyt jumanpekka! 
Seuraavalla kerralla kirjoitan CV:n kaikilla 
sateenkaaren väreillä ja laitan kyytiin vielä 
kuvan itsestäni furry-puvussa. Erottuupa-
han joukosta.

Sitä on vuoden opiskellut, ollut töissä, 
juostu ties missä kissanristiäisissä ja lo-
pulta se kesä tulee. Aurinko paistaa ja on 
lämmin. Kyllä nyt saa hetken rentoutua 
ja vähän ladata akkuja syksylle ja uudelle 
opiskeluvuodelle. NOPE! Mitä oikein me-
nit olettamaan? Jos et kesän paina duu-
nia, niin sitten stressaat, miten rahat riittä-
vät. Kesälle joudut ottamaan pari kurssia, 
olit töissä tai et, sillä muutama kurssi jäi 
viime lukuvuonna käymättä. Turha per-
hana yrittää yhtään rentoutua missään 
vaiheessa. Jopa nukkuminen käy työstä, 
kun yrität hiljentää sen äänen takaraivos-
sa, joka muistuttaa kuinka ei tänäänkään 
mikään homma edistynyt. Olit myös toki 
ehtinyt bookata viikonloput täyteen mök-
kireissuja ja ulkomaanmatkoja keväällä, 
mutta nyt mieluummin käyttäisit nuo het-
ket töiden tekemiseen, kun kaikki on räs-
tissä. Nyt nämä reissut tuntuvat työltä ja 
nostavat stressin tason uuteen potenssiin. 
Hyvästi lepo! Silmäpussit kasvavat ja nis-
kat kipeytyvät kaikesta häslingistä. Sitten 
luet somesta, kun kaikilla muilla on niin 
turkasen hauskaa eikä huolen häivää. No 
eipä sinullakaan enää sitten, kun kämppä 
lähtee alta eikä valtio enää odota sinulta 
mitään ja silmäpussit ovat niin isot, että 
käyvät makuupussista.

Onpa mukava palata kesän jälkeen yli-
opistolle opintojen pariin. Näkee kaverei-
ta ja pääsee nauttimaan opiskelijaelämäs-
tä kesätöiden jälkeen. Mutta asiat eivät 
enää olekaan niin kuin luulit. Kurssit on 
muutettu, sinun opintosuuntasi on lak-
kautettu ja fuksit täyttävät kaikki perha-
nan ravintolat. Ja minkälaiset nimet niille 
tällä kertaa on annettu ja minkä firman 
settiä tämä syksy syödään… Eivätkö asiat 
voisi pysyä ennallaan edes yhden fakiiri-
maton lukuvuoden? Kaveritkin, joita et 
ole nähnyt koko kesänä, ovat raitistuneet 
tai eivät enää lähde Teekkaritalolle kans-
sasi tai ovat huomanneet kuinka ärsyttä-
vä oikeasti olet tai kaikkia näitä. Ihan ha-
nurista ne kaverit olivatkin ja kyllä minä 
pärjään ilman mitään kavereita. Uusiin 
opiskelijoihin voisi tutustua, jos eivät oli-
si niin lapsellisia ja liian tunnollisia opis-
kelemisen kanssa, että eivät edes kerran 
viikossa ehdi bilettämään. Onneksi jallu 
ei sentään muutu, sitä saa varmasti aina 
Alkosta. Mitä? Alkoholiveroa ollaan taas 
korottamassa? Voi nyt SAATA…

VOI NYT JUMMI JAMMI KUN EI TÄTÄ KO-
LUMNIA EHTISI KIIREINEN IHMINEN RUS-
TAAMAAN! Aina pitäisi olla mieltänsä pa-
hoittamassa, mutta kun AINA EI KEKSI 
MISTÄ PAHOITTAA! NIIN HÄH? ONKO VALI-
TETTAVAA? Sivistäkää toki tätä moukkaa 
täällä lehden päässä!Kirjoittaja: Kaksi vanhaa jäärää opiskelijaelämän ja työelämän välimaastossa

Oletko joskus pahoittanut mielesi? Ovatko pienimmätkin asiat joskus turhauttaneet eikä kukaan 
tunnu ymmärtävän suunnatonta vihaasi? Teksun toimitus ymmärtää. Tällä pals- talla avaudutaan 
pienistä ja isoista asioista, mutta lähinnä sensuroidut ärräpäät lentävät elämän vähemmän vaka-
vista aiheista.
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HALLOPED-ESITTELYT

KOPO-asiaa: Halloped-esittelyt!
Kirjoittaja: Ville Mukka

OYY:n yksi pääasiallinen tehtävä on koulutuksen edunvalvonta. Edunvalvontaa tarvitaan 
niin yliopiston korkeissa vaikutuselimissä kuten kuin tiedekuntatasolla. Lisäksi monet killat 
tekevät myös ansiokasta edunvalvontatyötä esimerkiksi opetuksen kehittämispäivien, pa-
lautekyselyiden ja vastaavien toimintojen kautta. Edunvalvonta onkin tärkeää, jotta opis-
kelijoiden ääni ja mielipiteet kuuluvat, ja koulutus kehittyy myös meidän haluamaamme 
suuntaan. Osa tätä koneistoa ovat OYY:n nimittämät hallinnon opiskelijaedustajat, joista 
yksi tänään esittäytyy.

Heipä hei! Olen Ville Mukka, ja toimin hal-
linnon opiskelijaedustaja eli tuttavallisesti 
hallopedina kahdessa eri pumpussa: tek-
nillisen tiedekunnan johtoryhmässä sekä 
yliopistokollegiossa. Mystiset organisaa-
tionimet tarkoittavat vapaasti purettuna 
suurin piirtein seuraavia:

Tiedekunnan johtoryhmä (tuttavallises-
ti lyhennettynä JORY) tukee tiedekuntaa 
johtavan dekaanin tiedekunnan johtamis-
ta ja kehittämistä sekä avustaa strategian 
toimeenpanossa. JORY:yn kuuluvat tiede-
kunnan tutkimusyksiköiden johtaja sekä 
muut dekaanin nimeämät henkilöt, ja 
OYY nimeää myös oman varsinaisen sekä 
hänen henk.kohtaisen varaedustajansa 
JORY:yn. JORY:t löytyvät kaikista tiede-
kunnista ja niiden asema on strategisesti 
ohjaava ja linjaava toimielin, jossa se siis 
poikkeaa tiedekuntien hallituksista jot-
ka käyttävät operatiivista päätäntävaltaa 
dekaanin apuna. Käytännöllisesti ja kar-
keasti havainnollistettuna: killan hallitus 
käyttää operatiivista päätäntävaltaa ja kil-
lan vaali-/vuosikokous käyttää strategista 
päätäntävaltaa.

Yliopistokollegio puolestaan on koko 
yliopiston laajuinen, 24-henkinen pump-
pu (10 professoria, 7 muuta opettajaa, 7 
opiskelijaa ja lisäksi tutkijoita sekä muu-
ta henkilökuntaa tarpeen mukaan) jonka 
kahdeksan tehtävää määritellään yliopis-

tolain 22 §:n 4 momentissa (Finnlexistä 
löytyy lisätietoja, googlaa jos kiinnostaa). 
Tärkein tehtävä on päättää yliopiston 
ylimmän toimielimen 
- hallituksen - jäsenmäärästä, ulkopuo-
lisista jäsenistä ja heidän toimikautensa 
pituudesta. Kollegio voi myös tarvittaes-
sa   vapauttaa hallituksen jäsenen tehtä-
västään taikka nostaa vahingonkorvaus-
kanteen hallituksen jäsentä, yliopiston 
rehtoria taikka yliopiston tilintarkastajaa 
vastaan, joten kys. pumpulla on suhteelli-
sen suuri valta yliopistossa.

OYY:n hallitus tai edustajisto (yliopisto-
kollegion ja yliopiston hallituksen haut) 
valitsee hallopedit ylioppilaskunnan 
hakemusten pohjalta kahdeksi vuodek-
si kerrallaan. Tarvittaessa järjestetään 
haastatteluita esim. korkeamman profii-
lin pesteihin. Vaihtoon lähdön, valmistu-
misen taikka vastaavan esteen sattuessa 
tehtävästä voi toki erota kesken kauden. 
Hakukelpoisia ovat kaikki ylioppilaskun-
nan jäsenet, eikä mitään mainittavia en-
nakkotieto- taikka taitovaatimuksia ole, 
mutta hallopedin olisi hyvä olla kiinnostu-
nut hakemansa toimen tehtävistä ja kyetä 
edustamaan opiskelijoita. Oman toimen-
sa kehittäminen, viestintätaidot sekä halu 
oppia ovat myös isoja plussia, mutta niitä 
oppii myös hommien aikana ja ne myös 
koulutetaan kaikille.
Osasta pesteistä ja todennäköisesti piak-

koin kaikista hommista saa palkkion, mut-
ta tärkeintä on kyllä hommista saatu oppi. 
Näissä hommissa kun oppii runsaasti eri-
laisia taitoja joita ei saa edes kiltahommis-
ta irti, kurssityöstä nyt puhumattakaan. 
Itsessään se, että pääsee istumaan samoi-
hin pöytiin yliopiston isokenkäisten kans-
sa, on jo ihan siistiä, mutta kokouksissa 
pääsee myös avaamaan suutaan ja koke-
mukseni mukaan opiskelijoiden sanomi-
sia kuunnellaan tarkalla korvalla. 

Hallopedin tehtävät voivat kuulostaa eri-
koisilta ja jopa haastavilta mutta voin 
kyllä vakuuttaa, että kuka tahansa pystyy 
näihin hommiin. Mainittakoon myös, että 
esimerkiksi JORY kokoontuu noin kerran 
kuukaudessa, kun taas kollegio kokoon-
tuu vain muutamia kertoja vuoden aikana, 
joten kovinkaan aikaa vievästä touhusta ei 
oikeastaan ole kyse.

Oma taustani hallopedina on melko lyhyt: 
nousin teknillisen tiedekunnan hallope-
diksi syyslukukaudella 2017 kun edel-
linen edustaja lähti vaihtoon. Kirjoitin 
lyhyen hakemuksen – totta puhuakseni 
kiireessä ja vähän vasemmalla kädellä – 
ja päädyin tiedekuntahallitukseen sekä 
johtoryhmään. Hommat olivat mukavia 
ja osaavassa porukassa löysi nopeasti 
oman paikkansa, joten päätinkin hakea 
myös uudelleen samoihin hommiin, vaik-
ka tiesinkin valmistuvani ennen kauden 
loppua. Hetkeäkään en ole katunut, sillä 
esimerkiksi johtoryhmässä kuulee val-
misteilla olevista hankkeista ennekuin 
niistä tiedotetaan riviopiskelijoille (jos 
tiedotetaan, Notion seuraaminen on ikä-
vää ja Ylkkäri ei ehdi kaikesta uutisoida; 
henkilökohtainen mielipide) ja erilaisiin 
uudistuksiin pääsee myös vaikuttamaan. 
Toki hallopedilla on myös tärkeä vastuu 

”Asioihin voi ihan oikeasti 
vaikuttaa! Hallopedina pääsee 
osallistumaan suurien koko-
naisuuksien suunnitteluun ja 
toteuttamiseen, sekä miet-
timään asioita myös oman 
kuplansa ulkopuolelta, joka 
on varmasti jokaisella tuleval-
le dippa-inssille ja arkkarille 
hyödyllinen taito.”

18  |  Teksuutimet 3/2018 Teksuutimet 3/2018  |  19   



VUOSIJUHLILLA PALKITTUJA

Mitja Kärki
Hallinnon opiskelijaedustaja
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Oulun Teekkariyhdistys palkitsi Teekkaritalon 25-vuotisvuosijuhlilla henkilöitä ansiokkaasta työstä 
oululaisen Teekkariyhteisön hyväksi. Ansiomerkkejä jaettiin kolmatta kertaa yhdistyksen historiassa. 
Ansiomerkit myönnettiin ansiokkaasta työstä Teekkaritalon historian suurimman remontin parissa. 
Palkitut ovat merkittävästi edistäneet Teekkaritalon remontin toteutumista  omalla työpanoksellaan.

Oulun Teekkariyhdistys ry - Tunnusohjesääntö: 5 § Ansiomerkit
”Kultainen ansiomerkki: Kultainen ansiomerkki on kullattu yhdistyksen tunnus, jonka halkaisija on 20 
mm. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää kiitollisuuden osoituksena erittäin ansiokkaasta toimin-
nasta oululaisen Teekkariyhteisön hyväksi. Kultaista ansiomerkkiä kannetaan yhdistyksen nauhassa.”

tiedottaa tulevista asioista myös alaspäin 
muille opiskelijoille, mutta osa asioista on 
salassapidettäviä.

Hallopedejä löytyy myös lukuisista muista 
organisaatioista mainitsemieni ohella. Yh-
teistä kaikille on, että OYY on heidät teh-
täväänsä nimennyt, ja he tekevät paljon 
itsenäistä työtä sekä vaihtavat ajatuksiaan 
ja kokemuksiaan porukassa, usein myös 
tiedekuntarajojen yli. Yleisesti voisin to-
deta, että hallopedit näkyvät vähän (mikä 
on todella harmi, ja teemme töitä asian 
muuttamiseksi!) mutta heidän työnsä on 
erityisesti koulutuksen kehittämisen kan-
nalta erittäin tärkeää. 

Tämä hiljainen ja usein näkymätön työ on 
se yksi asia jonka haluan nostaa esille; me 
hallopedit teemme töitä meidän kaikkien 
yo-kunnan jäsenten puolesta siellä kulis-
seissa. Hallopedit ovat riviopiskelijan ja 
yliopiston johdon välinen linkki, jota pit-
kin viestit ja kokemukset kulkevat tarvit-
taessa aina rehtorille saakka. 

Loppukaneetiksi haluaisin kannustaa 
kaikkia pohtimaan omaa tilannettaan ja 
ainakin harkitsemaan hallopediksi hake-
mista jossain vaiheessa opintoja. Hommat 
ovat mukavia ja helppoja ja lupaankin, 
että niistä saa takuulla enemmän takaisin 
kuin osaa odottaa!

- Vilmukka

Lähdin jäähdyttelemään kiltahommien 
jälkeen pariksi vuodeksi hallinnon opis-
kelijaedustajaksi eli hallopediksi Tieto- ja 
sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoi-
mikuntaan sekä tiedekuntahallitukseen. 
Hallopedilta ei oikeastaan vaadita asian-
tuntemusta liittyen käsiteltäviin asioihin, 
vaan tärkeintä on tuoda tuoreita ajatuk-
sia ja näkökulmia kokouksiin sekä toimia 
opiskelijayhteisön suuna ja korvina hal-
linnon suuntaan. Aiemmasta kilta-aktiivin 
urasta olikin hakiessa hyötyä. Muutaman 
tunnin mittaisia kokouksia järjestetään 
toimikunnasta riippuen kuukauden tai 
kahden välein, joten muut vastuuhommat 
ja opiskelu eivät kokouksista häiriinny.

Kokouksissa käsitellään esimerkiksi tie-
dekunnan opetuksen ja tutkimuksen 
projekteja, tutkintorakenteita ja rahoi-
tusta. Aiheet voivat kuulostaa ikäviltä ja 
byrokraattisilta, mutta esimerkiksi yli-
opistoomme ja tiedekuntaamme myön-
netystä 6G-hankkeesta pääsi kuulemaan 
tiedekuntahallituksen kokouksessa en-
simmäisten joukossa.

Tulehan siis nykäisemään hallopedia hi-
hasta, jos sinulla on kehitysideoita tai 
muita terveisiä TST:n suuntaan. Jos puo-
lestaan halloped-hommat kiinnostavat, 
niin TST:n koulutustoimikuntaan on haus-
sa edelleen kolme varajäsentä osoitteessa 
halloped.fi.

Heissulivei!

Teekkaritalon 25-vuotisvuosijuhlilla palkittuja

Kultainen ansiomerkki on myönnetty seuraaville henkilöille:

Mikko Kaarlela
Tero Marin

Tommi Portti
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TEEKKARIELÄMÄÄ KUVINA - WAPPU EDITION

Karnewaaliwappua 2018 kuvina

Wappufestarisitsit. Kuva: Ella Pitkäkoski

Fuksit hukkuivat Lasaretin väylään. Kuva: Ella Pitkäkoski

Waatonaaton bileet, joissa esiintymässä Portion Boys & Pasi ja Anssi. 

Kuva: Ella Pitkäkoski

Lakituksen jälkeisiä tunnelmia Wappuaamuna. Kuva: Ville Mukka
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VANHAN SIAN PALSTA

Kuva: Ville Mukka

peasti, mutta onko lopulta mielekästä, tai 
pelin itsensä tarkoitus, tuottaa mielihyvää 
vain mahdollisesti yllättävällä loppurat-
kaisulla? Eikö pelaamisstakin tulisi ottaa 
kaikki irti? Lopun videoklippien ja tekijäin-
nimilistojen jälkeen parhaassa tapauk-
sessa peli ilmoittaa sinun suorittaneesi 
pelistä vain 25% Videopelejä voi toki pe-
lata useamman kerran ja lopulta suorittaa 
100%:sti. Tosielämässä ei (ainakaan tiet-
tävästi vielä) kyetä siirtymään opintojen 
alkuun ja aloittamaan puhtaalta pöydältä, 
joten toisinaan kannattaa lähteä Romanin 
kanssa keilaamaan.

Opiskelunkin voidaan mieltää sisäl-
tävän sivutehtäviä, sidequestejä, joita il-
man kokonaisuus jäisi vajaaksi. Oksaton 
puu on toki mainiota sahatavaraa, mutta 
jos luun ympäriltä puuttuu liha, jää keitos 
lopulta heikoksi. Opintiellä sivutehtävät 
alkavat yleensä kiltahuoneelta tai saunail-
lasta, vanhemman tieteenharrastajan sa-
noin: ”Lähe mukaan.” tai ”Hyviä hommia.” 
Kokonaisuutena näistä muodostuu erinäi-
siä saavutuksia, achievementtejä, mer-
kintöjä listattavaksi CV:hen luottamus-/
hallitustehtävistä yhdistyksissä. Jonkin 
merkittäväksi ilmenevän tiedon saattaa 
kuulla yksistään sivulauseessa vanhojen 
jupistessa Talon saunassa ja heti fuksivuo-
den alusta avautuu mahdollisuus tavoitel-
la sitä kaikkein tärkeintä trophyä tekniikan 
alalla, voiton merkkiä, jonka ansaittuaan 
kantajansa on osoittanut kelpoisuutensa 
vaativassa yhteisössä, oululaisessa Teek-
kariyhteisössä. Tarkoitan tietenkin Teek-
karilakkia.

Teekkarilakki on yhteisönsä näkyvin 
yhtenäinen tunnus ja jo lakin muodosta 
voit sijoittaa lakin kantajan maantieteelli-
sesti oikeaan ilmansuuntaan Suomen kar-
talle. Oululaisessa lakissa on muotonsa li-
säksi erikoisuutenaan tupsunarun solmut, 
joista käy ilmi hengissä selvittyjen Teek-
kariWappujen määrä, suoran tupsunarun 
kantaja puolestaan onkin jo valmis DI tai 

arkkitehti. Oulun toinen erikoisuutensa 
on kilta kohtaiset kokardit. 

Fuksilakki on Teekkarilakin esiaste ja 
apupyörien tavoin kehittymismuoto koh-
ti lopullista olomuotoa. Fuksilta ei voida, 
eikä pidäkään, vaatia välittömästi kaikkia 
Teekkarin arvonimen edellyttämää käy-
töstä esimerkiksi alkoholin vaikutuksen 
alaisuudessa, vaan he saavat vuoden ai-
kana kasvaa, Teekkareiden opastamana, 
Teekkareiksi. Omasta mielestäni ensim-
mäisen opiskeluvuoden tärkein tehtävä 
onkin, paitsi Teekkari arvonimen ansait-
seminen, myös kiltaan integroituminen 
ja sitä kautta uusiin kavereihin tutustumi-
nen. Puitteiden ollessa kunnossa, myös 
opiskelu voi onnistua tai ainakin on mie-
lekkäämpää.

Loppuunsa Teekkarilakinkin saa-
vuttaa myös pienin panostuksin, ei se 
edellytä, että jokainen fuksipassin kohta 
tarvitsee täyttää tai roikkua pilkkuun asti 
kaikissa baaritapahtumissa, jos itse ei niin 
halua. Toki täyden passin tavoittelu on 
innoittavaa kilvoittelua myös sivusta seu-
raaville (meille vanhemmille, jotka saam-
me katsella sopulilaumasta muodostuvaa 
Teekkaripolvea) ja mikäli oikein muistan, 
on viime vuosinakin käyty tiukkoja kamp-
pailuja OTY:n superfuksin tittelistä. 

Itse tyydyin optimoimaan suorit-
tamiseni jo silloin, ollen kiltamme kol-
manneksi eniten pisteitä kerännyt fuk-
si, pisteen tai kahden erolla neljänteen. 
Vaan silti sen vuoden superfuksia kovasti 
harmitti, koska itselläni oli suoritettuna 
OTY:n kotiruokakurssi, joka oli ainoita 
kohtia mitä se lääkkölänari Ari Lääkkölä 
ei saanut suoritettua. Oli siis yllättävän 
ratkaiseva yksittäinen passimerkintä jo 
alkulukuvuodesta. Killan kolme eniten 
fuksipisteitä kerännyttä fuksiahan pääsee 
Wapun alla kilvoittelemaan kiltojen väli-
sestä uintijärjestyksestä uitoissa. Ilmeisen 
hyvin kisasimme, Kone ui sinä Wappuna 
ensimmäisenä… 

Kun mä fuksina tänne taapersin…
Kyllä on kalenterista joutunu kattomaan 
syksyn alkaneeksi, vaikka pohjosessa jo 
ensimmäisen erän hirvenmetsästystäki 
harjoitimme. Ei tunnu silti yhtään syksyltä 
tämä, pilassa son tämäki. Aivan kuten en-
nenkin on saanut lopulta huomata, kesä-
töistä palataan takaisin samoille vanhoille 
urille, kun yliopistolle jälleen tiemme löy-
dämme. Samat kiltahuoneet, samat kah-
vinkeittimet, samat luennoitsijat (kurssit), 
kesken eräiset uudistusprojektit ovat ehkä 
edenneet uuteen vaiheeseen, mutta sama 
vanha kokonaisuutenansa se on sekin ja 
samat naamat killan tapahtumissa ja ti-
loissa. Paitsi että on uusia fukseja.

Fukseillehan tämä kaikki on vielä ai-
van uutta ja ihmeellistä! Toisaalta fuksei-
hin liittyy se vanha vaivansa, miten heidät 
saisi houkuteltua mukaan kiltatoimin-

taan… Nyt on kovasti viime aikoina halut-
tu vertailla eli rinnastaa asioita toisiinsa, 
niinpä haluan minäkin siihen soppaan 
sörkkiä, mutta en rinnasta opiskelua kou-
luruokaan tai ihmisroskaan.

Opiskeluhan on tavallaan kuin ny-
kyaikaiset ”toimintaseikkailu”tyylin vide-
opelit, joissa suoritetaan tehtäviä ja siten 
johdutaan pelintekijöiden sisällyttämää 
juonta pitkin kohti pelin päättymistä. 
Opiskelustakin sellainen johtava teema 
löytyy ja sen voi (sarkastisesti ”lievästi) 
kärjistäen” todeta olevan: ”menkää kou-
luun, opiskelkaa päivät päästänne (ja 
yöt), että valmistutte töyelämän tarpei-
siin, mieluiten eilen t. Suomen hallitukset 
ainakin viimeisen 10 vuoden ajalta”.
Varmasti jollekin sopii videopelien lop-
puun saattaminen mahdollisimman no-

Kirjoittaja: Kimmo Piekkari

Teksun loppupuolelta löytyy tänäkin vuonna perinteikäs, vanhan kulttuurisian palsta, jol-
la monissa liemissä/monilla liemillä marinoitu ja keitetty vanha kulttuurisika osallistuu 
Teksuutimien sisällön tuottamiseen. Tänä vuonna palstan toimittajana lätistään tarinoi 
vuoden 2015 kulttuurisika Kimmo Piekkari. Kaikki tällä palstalla esiintyvä perustuu kirjoit-
tajansa omiin mielipiteisiin ja kokemuksiin ympäröivästä kuplastaan, ollen kirjoittajalleen 
kirjoitushetkellä tosia, eikä näistä kenenkään tule mieltään (liiaksi) pahoittaa.
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Teekkaritalo 25 -juhlia tukemassa:

Mutta eihän yksikään fuksi tiedä saa-
puvan Wapun aamun ilosta ja riemusta, 
koska Wapun aamuna ei enään yhtään 
fuksia ole hengissä. Fuksit ovat kuolleet 
edellisenä päivänä uitoissa ja päivän lim-
bossa/kiirastulessa kärvisteltyään ovat he 
yhdessä muun Teekkarikansan tavoin val-
miit kohtaamaan kirkkauden, joka syntyy 
uusien, puhtaiden Teekkarilakkien lois-
taessa kilvan uunituoreiden Teekkareiden 
hymyilevien kasvojen kanssa. Kasvojen 
hymystä on nähtävissä valtaisa helpotus, 
että he ovat suorittaneet vaativan tehtä-
vän. He ovat selvinneet paitsi fuksivuo-
desta, myös fuksivuoden kruunaavasta 
koestuksesta ja saaneet solmia sen kun-
niaksi ensimmäisen solmun heidän oman 
lakkinsa tupsunaruun. He ovat selvinneet 
hengissä oululaisesta TeekkariWapusta. 
Voin kertoa, se on hieno näky.

Ajatukseni harhautuivat Wappun aa-
muun ja isokin mies herkistyi muistelois-
saan. Olisihan tähän voinut vaikka lopet-
taa tämän tämänkertaisen palstan, vaan 
haluampa kuitenkin jakaa lukijain kanssa, 
kun mieleeni sopukoista muistelin pari ta-
pausta ja jatkaakseni vielä peli viittauksin, 
kertoa pari kohdalleni sattunutta ”secret 
eventtiä”. 

Tapahtui nimittäin omana fuksivuon-
nani seuraava. Kiltahuoneella juonimme 
sen vuoden paikallisjäynäämme, kun pu-
heenjohtajallemme soitettiin. Kyseinen 
soitto tuli eräältä terästehtaalta Torniosta 
ja sisällöltään oli mukavaa kuultavaa vielä 
kesätyöttömiksi jäämässä oleville. Torni-
ossa tarvittaisiin vielä tulevalle kesälle ke-
sätyöntekijöitä ja haluaisivat kymmenen 
nimeä, jotka voisivat vielä kesäksi työllis-
tää.

Työllistymismahdollisuus oli ilmesty-
nyt kuin tilauksesta, varsinkin kun useam-
pi paikalla olleista jäynäjoukkueemme 
jäsenistä olimme vailla töitä tulevaksi ke-
säksi, innostuimme siitä siis kovin. Vaan 
ensimmäisen innostuksen hälvettyä alkoi 

epäilys kalvaa vanhempia tieteenharjoit-
taneita, voiko tämä kuitenkaan olla totta, 
onko näin toimittu aiemmin, kuka yhtiön 
nimissä olikaan soittanut? 

Nimi tunnistettiin ja Teekkari yhdis-
tettiin toisen killan aktiiviksi, ainakin ol-
leeksi, onko hän jo valmistunut? Itsekin 
tässä jäyniä suunnittelemassa, oliko tämä 
sittenkin vain toisen killan huono jäynä? 
Jäynäksi olisi kyllä liian raaka, jopa toisel-
le Teekkarikillalle.

Lyhyehkön ja epäilevän tovin asias-
ta keskenämme tingattuamme, puheen-
johtajamme päätti rohkeasti ottaa asias-
ta selvää ja soittaa takaisin. Kerrottuaan 
epäilyksemme ja ajankohdan osuvuuden, 
hän sai paitsi naurahduksen ajankohdan 
osuvuudelle, myös vahvistuksen alku-
peräisen viestin paikkansa pitävyydestä, 
Torniossa olisi kesätöitä niin, että voivat 
siltä istumalta kymmenelle kesätyön lu-
vata. Jäynäjoukkueestamme useampikin 
henkilö työllistyi sinä kesänä oman alan 
töihin Torniossa.

Toki myös Ykän katsastamisreissu on 
mielestäni mainio yksittäinen poiminta 
kiltahuoneelta lähteneistä sidekuesteista, 
joka eteni suunnilleen seuraavalla tavalla: 
Kysymys kiltahuoneella Ykävastaavalta 
seuraavan parin tunnin lukujärjestyksestä, 
kielikurssin tunnit olisi, joko käytettävissä 
olevat poissaolot on käytetty, ei vielä…, 
”Lähe mukaan, pääset ajamaan Ykällä ja 
olla mukana katsastamassa sitä”, (kaikki 
jotka Ykällä ovat päässeet ajamaan, tietä-
vät että se on jo itsessään kenelletahansa 
lähtemisen arvoinen lysti) kaverin kautta 
viesti englannintunninpitäjälle että nyt 
katsastetaan paloautoa kielituntien sijas-
ta, katsastettiin Ykä (se on jo oman jut-
tunsa arvoinen toimenpide) ja palattiin 
kiltahuoneelle. Kiltahuoneelle palatessa 
englannintunninpitäjä sattui vastaan ja 
osasi hänkin tiedustella katsastuksen lop-
putulemaa.
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