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TEEMU KUUSIN MIETTEET

Sample text sample

Tatu Lappalainen 
Teemu Kuusi 
Tiedotusvastaava
OTY
tiedotusvastaava@oty.fi

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetur adipiscing elit. Nam accumsan 
tellus at massa euismod, eu euismod 
ligula congue. Nullam cursus vitae est 
nec elementum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. 

Aenean pretium sem id convallis la-
oreet. Proin tristique pharetra arcu, nec 
elementum eros iaculis et. Vestibulum 
dapibus quis justo ut gravida. Ut tempor 
bibendum diam nec pretium. Ut id ul-
lamcorper massa, ut tempor arcu.

Fusce ut nunc leo. Nunc sollicitudin 
risus orci, non scelerisque lectus vehicu-
la quis. Morbi sed neque nec justo mollis 
pulvinar non sit amet elit. Vivamus scele-
risque arcu at sollicitudin varius. Praesent 
pulvinar ac justo quis venenatis. Cras eget 
purus sed sem maximus mattis. Pellen-
tesque habitant morbi tristique senectus 
et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. Aliquam enim magna, mollis eu 
congue vel, vulputate eget tortor. Etiam 
bibendum ipsum vel orci viverra cursus. 
Pellentesque consectetur lobortis ante, 
non consectetur libero ultrices quis. Sus-
pendisse posuere, felis nec molestie inter-
dum, lectus ante tincidunt lectus, fauci-

bus malesuada nibh arcu et sem.
Ut ornare, enim in feugiat pretium, 

nisl augue ultricies lorem, vitae laoreet ve-
lit enim at enim. Etiam commodo felis ac 
enim ultrices, in aliquet est dictum. Sus-
pendisse sem quam, facilisis suscipit pu-
rus quis, pharetra aliquam nisl. Curabitur 
nec elementum justo. Donec sed lobortis 
diam. Sed lectus justo, molestie volutpat 
leo eu, accumsan eleifend magna. Sed ac 
diam eget dui dapibus porta vel sed mi. 
Nulla fermentum rutrum urna sed facilisis. 
Quisque vestibulum magna eu arcu place-
rat aliquam.

Praesent scelerisque ipsum quis felis 
venenatis, ornare tempor metus volutpat. 
Nam vel ex eu orci pulvinar varius quis in 
massa. Sed nec lectus mauris. Nulla mo-
lestie efficitur augue, id sollicitudin lectus 
hendrerit quis. Proin et accumsan nibh. 
Maecenas rhoncus nibh vitae ex blandit 
ultricies. Duis sed neque enim. Aliquam sit 
amet eros eget urna accumsan interdum. 
Fusce suscipit massa egestas, viverra pu-
rus vitae, accumsan nibh. Vestibulum 
blandit maximus nunc, et mollis mauris 
tempor eget. Etiam laoreet mattis enim, at 
vulputate metus lacinia a.

Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari

Toimitus
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari
Teemu Teekkari

Lorem ipsum dolor sit
Julkaisija   Oulun Teekkariyhdistys ry
Painopaikka   Suomen Yliopistopaino Oy 
   Juvenes Print, Oulu
Levikki   60 kpl
Päätoimittaja  Tatu Lappalainen
Taitto    Tatu Lappalainen 

2 Lorem ipsum 
5 Kirjoita oma teksujuttusi
6 consectetur adipiscing
8 Nam accumsan 
10 tellus at massa euismod
18 otsikko
21 otsikko
22 otsikko
28 otsikko

Lorem ipsum dolor s. 8

Lorem ipsum dolor s. 14

Lorem ipsum dolor s. 18

Sisälmys:

PÄIVITÄ LOPUKSI!!!
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KIRJOITA OMA TEKSUJUTTUSI

4  |  Teksuutimet 4/2018 Teksuutimet 4/2018  |  5   

Feel  
the bit.

Jobs that inspire. Visit jobs.bittium
.com

.



Teksuutimet 4/2018
Toimitus
Heikki Kaarlela  
Reetta Lehtiranta
Sonja Immonen 
Tapani Himanka 
Tapio Immonen 
Taru Järvelä
Tomi Mannermaa
Valde Kilpeläinen
Visa Seppänen 
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8 Teemu Kuusin mietteet
9 PJ:n palsta
11 Edarikuulumisia
12 PiparkakkuTalo
14 Mielensäpahoittajien
 vertaistukiryhmä 
16 KoPo-asiaa
18 Teekkarielämää kuvina
21 Jäsenkyselytuloksia 
 tiiviisti 

PiparkakkuTalo s.

Jäsenkyselytuloksia tiiviisti s.21

Käsineet s.23

Sisältö:
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PUHEENJOHTAJAN PALSTATEEMU JOULUKUUSIN MIETTEET

Tatu Lappalainen 
Teemu ( joulu)Kuusi 
Tiedotusvastaava
OTY
tiedotusvastaava@oty.fi

Hehe, se oli jäynä!

Sami Kuoppamaa 
Puheenjohtaja
OTY
puheenjohtaja@oty.fi

Puheenjohtajan pöhinät
OliHohoi! Vuosi on lopussa ja hanskat 
naulassa. No ei ihan vielä, mutta viimei-
siä viedään. Glögi alkaa maistua jo parem-
min kuin kaljetti ja tie kohti joululoman sy-
vää talviunikoomaa on jo aluillaan. OTY:n 
toimintakin vaipuu vähitellen omaan koo-
maansa odottamaan seuraavan vuoden 
toimijoita ja täten onkin enemmän aikaa 
esimerkiksi pelata pleikkarilla leipäpeliä! 
(I am Bread, suosittelen)

I am Breadissa tarkoituksena on 
pelata paahtoleivällä ja päästä paahta-
maan itsensä jollain keinolla (spoiler: 
ensimmäisessä kentässä pitää päästä 
leivänpaahtimeen). Jos leipä joutuu kos-
ketuksiin likaisten pintojen tai esim. muu-
rahaisten kanssa, sen syötävyys laskee. 
Jos syötävyys laskee nollaan, häviät pelin. 
Pelissä mitataan myös kenttien suorituk-
seen kulunutta aikaa ja se yhdessä leivän 
syötävyyden kanssa määrittää lopulliset 
pisteet. I am Breadissa on perus story 
moden lisäksi mm. rampage-pelimuo-
to, jossa pitää patongilla paiskoa astioita 
rikki niin paljon kuin mahdollista määrä-
tyn ajan puitteissa, sekä zero gravity -pe-
limuoto, jossa kaikki huonekalut leijuvat 
painottomassa tilassa ja paahtoleivälläsi 
on suihkumoottorit. Antaisin pelille arvo-
sanaksi 5,5/5, sillä pelin vaikeustaso on 
huomattavasti suurempi kuin monissa ny-

kyajan peleissä ja kukapa ei haluaisi pääs-
tä pelaamaan leivällä.

OTY:n toimintaa jatkaa ensi vuonna 
taas uusi hallitus ja ohjat jäävätkin eh-
dottomasti hyviin käsiin. Itsestä tuntuu 
toki haikealta jäädä näistä hommista pois, 
mutta ilolla myös jätän hommat seuraa-
ville pöhinäpettereille (höhö, vitsihän on 
siinä kun seuraava pj on Petteri äksdee  
:---D).

Tähän vuoteen on mahtunut niin pal-
jon hyviä hetkiä, että ei voi kun olla kiitol-
linen itselleen, että hommaan mukaan 
lähti. Toivotankin kaikille uusille OTY:n ja 
kiltojen toimijoille mahtavaa ensi vuotta, 
ottakaa kaikki ilo irti näistä hommista! Li-
säksi haluan kiittää OTY:n hallitusta, Teek-
karipuheenjohtajia sekä tietenkin kaikkia 
OTYläisiä huikeasta vuodesta!

- Sami

Vaikka olisi kyllä ollut eeppistä lopettaa 
tiedotusvastaavan jorinat loprem ipsu-
miin, haluan mä jotain vielä sanoakkin. 
Jos vain tietäisi mistä aloittaa...

Niin vain vuosi OTY:n hallituksessa 
lähestyy loppuaan ennen kuin huomasi-
kaan. Miten tässä on jo ehtinyt vuosi vie-
rähtämään? Ja ompas tosiaan ollutkin 
melkoinen vuosi! Vaalikokouksessa viime 
vuonna emmin vielä hallitukseen lähte-
mistä: enhän ollut edes käynyt kiltatasolla 
hallituksessa. Niin vain kuitenkin päätin 
työntää lusikkani soppaan ja kylläpä oli-
sin paljosta jäänyt paitsi, jos olisin muuta 
tullut päättäneeksi. 

Kalenteri on keskimäärin ollut hyvin 
täynnä ja välillä onkin saanut toden teolla 
taiteilla koulun, hallitushommien, töiden 
ja kaikkien muiden nakkihommien välillä. 
Vaikka jonkun kerran dedikset ovat pauk-
kuneet ja unet joskus jääneet lyhyeksi, 
niin (ainakin melkein) kaikesta on kuiten-
kin selvitty. Vuosi on ollut erittäin antoisa 
ja opettavainen.

Ja siihen vuoteen mahtuikin kaiken-
laista tapahtumaa. Oli vuosijuhlia, sitse-
jä, teekkaritalotapahtumia, baaribileitä... 
Wappu oli jälleen eeppinen ja siitä puhee-
nollen tässähän jo seuraava Wappu vauh-

dilla lähestyy. Wapun jälkeen tulee taas 
kesä töineen ja sehän meneekin sitten 
yhdessä silmänräpäyksessä. Syksyllä pa-
lataan koulun penkille (jos ei käy niin has-
susti, että valmistuminen ja/tai työt vievät 
mennessään) ja ennen kuin huomaakaan, 
on jo vaalikokouskausi ja heti perään sarja 
pikkujouluja. Ohhoh! Ja taas on vuosi ku-
lunut...

Vaikka tiedotusvastaavan pesti tässä 
nyt päättyykin, jatkuu urani OTY:ssä ensi 
vuonna vapaa-ajan vastaavana. Siispä 
mainostankin tässä nyt, että jos rennonlet-
keän vapaa-ajan toiminnan järjestäminen 
oululaiselle tupsulakilliselle kansalle kiin-
nostaa, niin vapaa-ajan jaoksessa on tilaa! 

Olo on nyt haikea kun vuosi on taka-
na kaikkine hienoine hetkineen. Kiitoksia 
siis kaikille, joiden kanssa sain pöhistä ja 
puuhata teekkarijuttuja eteenpäin! On-
nea kaikille uusille toimijoille haasteisiin 
ja nauttikaa täysillä vuodesta! Se menee 
nopeasti se vuosi!

Nyt on tullut aika heittää viestikapu-
la seuraajalleni, jonka nimi taisi olla myös 
Teemu. Mikä sattuma! Onnea tehtävään!

Kiitos ja kumarrus! Lorem ipsum!
- Teemu (joulu)Kuusi

”Kaljaa koneeseen ja ukkometsoo!” Kuva: Ville Mukka
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EDARIKUULUMISIA

Elisabet Shnoro
Edustajiston puheenjohtaja
OYY

Täällä taas Shnoro Elisabet kirjoittelee, 
tämän vuoden OYY:n edustajiston pu-
heenjohtaja ja ensi vuoden OTY:n Tupsu-
vastaava. Tuon nyt hieman uutisia OYY:n 
puolelta!

Vuoden viimeinen edustajiston ko-
kous käytiin maanantaina 3.12. Eräs tär-
keimpiä päätöksiä olikin valita OYY:n 
hallitus ensi vuodelle. Ensi vuonna opiske-
lijoiden hyvän elämän eteen tekevät töitä 
hallituksessa Miriam Putula (hallituksen 
puheenjohtaja), Teemu Virtanen, Edgar 
Minyoi, Nuuti Vasari, Zacharias Hellberg 
ja Salli Kärkkäinen. Kuten nopeimmat 
varmasti huomasivat, saatiin tänä vuonna 
myös Teekkari hallitukseen (onnea Sak-
ke!). Edustajiston puheenjohtajistona toi-
mivat Tino Nissinen ja Jussi Vaara. 

Kokouksessa päätettiin myös ensi 
vuoden budjetit ja toimintasuunnitelmat. 
OYY tulee tekemään ahkerasti töitä ensi 
vuoden vaalimaniavuonna, päätavoit-
teenaan opiskelijoiden etu. Seurailkaa 

reippaasti ylioppilaskunnan toimintaa ja 
uskaltakaa lähteä mukaan, jos vapaaeh-
toisia kaipaillaan. 

Edustajisto päätti myös palauttaa 
OYY:n ylioppilaslehden printtilehden. 
Päätoimittajamme Anni Hyypiö oli saanut 
rehtorilta tarjouksen, jossa yliopisto lähti-
si tukemaan printtilehden paluuta. Joten 
ensi vuoden aikana lehtiä rupeaa ilmes-
tymään neljä kertaa kuukaudessa sähköi-
sen lehden rinnalla!

Vielä näin loppuun kerron vielä, että 
OYY:n toimistolla aloittaa alkuvuodesta 
uusia työntekijöitä: koulutuspoliittine-
nasiantuntija Valtteri Törmänen ja pää-
sihteeri, jonka rekrytointi on etenemässä 
hiljalleen. 

Eipä tässä oikeastaan muuta. Hyvää 
joulua ja loppuvuotta! Ensi vuonna palail-
laan asiaan edustajiston lehteriltä! 

- Elisabet

Heipä hei! 
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PIPARKAKKUTALO

PiparkakkuTalo
Tämä oli huono idea. Tämä oli todella huo-
no idea. Väsyneenä heittelimme juttui-
deoita Teksun toimituksen keskusteluun, 
kun keksin sen huonoimman: Piparkak-
kuTalo. Heitin ehdotuksen keskusteluun 
ja se sai vihreää valoa. Tiesin jo silloin, 
että tästä tulee pienoisversio talorempas-
ta. Kiroamista, kun kaikki menee jossain 
määrin perseelleen, mutta kuitenkin se 
tekeminen on ihan hauskaa ja luotto on-
nistumiseen on olemassa. 

Työ alkoi kaavoilla. Kauniisti pyysin 
piirustuksia Talosta, jotta kaavoitustyö oli-
si helpompaa. Sitä harvoin ajattelee, mi-
ten hämmentävistä muodoista se raken-
nus koostuu ja vaikka miten paljon siellä 
on viettänyt aikaa, aina joku yksityiskohta 
tulee yllätyksenä. Vietin yhden maanan-

tai-illan pääpiirustusten parissa ja jopa 
mallinsin katon, jotta saisin edes joten-
kin toimivat lappeet. Oli se ihan mukavaa 
vaihtelua, kun ympärillä muut kiireisinä 
ahertavat harjoitustöidensä parissa. 

Torstaina pääsin aloittamaan itse Ta-
lon rakentamisen. Ehdin tehdä vain vähän 
matkaa, kun hoksasin, että on tämä saa-
tana työmaa ja nyt tarvitaan sitten apua. 
Avunpyyntö yhteen keskusteluun ja sain 
sovittua seuraavalle aamulle kaverin. Sain 
jotenkin kuitenkin kaulittua taikinat lei-
vinpaperille yksin ja paistettua palaset. 
Vain yhden pellillisen menin unohtamaan 
uuniin ja polttamaan. Onneksi ne olivat 
helpon muotoisia, eikä niitä miljoonaa 
kulmaa sisältäviä piiperryspaloja. 

Kiinnitykseen päätin kokeilla elintar-

Teksti ja kuvat: Sonja Immonen  PiparkakkuTalo: Sonja Immonen ja Nita Lindfelt

vikeliimaa, sillä toivoin sen olevan kestä-
vämpi, kuin sokerikuorrute, ja vähemmän 
sormienpolttoaltis, kuin sula sokeri. Tap-
pelin liiman kanssa jonkin aikaa, kunnes 
totesin, että tätä pitää pehmittää lämpi-
mällä vedellä. Muuten hyvä idea, mutta 
tuubiin oli tullut pieni reikä ja vesi päässyt 
sisään. Viskasin tuubin roskiin ja menin 
nukkumaan. 

Nita saapui perjantaina aamu yhdek-
sän meille. Jes, joku, joka oikeasti osaa 
tehdä piparkakkutaloja. Teimme pikeeriä 
ja kasasimme talon. Tukirakenteina käy-
timme mm. Iittalan Kartio vesilasia, Alfa 
Romeo espressomukia, TEKin mittanau-
haa ja kahta kelmuun käärittyä peitevoi-
detuubia. Haastavien liitosten ja detaljien 
kohdalla totesimme hyvin Lupimaisesti, 
että ”noh, siihen tulee kuorrutusta päälle.” 

Koristelun pariin pääsimme sun-
nuntaina. Olimme perjantaina tehneet 
pikeeristä portaikon seinät ja yläterassin 
kaiteet. Teimme myös mustan OTY:n lo-
gon, jonka kiinnittää seinään. Nita teki 
suurimman työn, sillä allekirjoittaneen 
krapulainen käsi ei tuottanut suoraa, si-
roa vaakaviivaa. Toisaalta Talon kohdalla 
voisin lainata Nitaa, joka koristellessaan 

rikkoi hiljaisuuden sanoin: ”Suora on niin 
suhteellinen käsite”.

Edessä on vielä yksi haaste, nimittäin 
valokuvaus. Pitäähän tämä ikuistaa ja 
tarvitsee tämä juttukin kuvamateriaalia. 
Hieman kyllä houkuttaa jättää tämä ku-
vaus ainoaksi taltioinniksi tästä urakasta 
ja voitte itse kuvitella lopputuloksen. Pää-
toimittaja ja taittaja eivät ehkä pitäisi ide-
asta. Askartelen kotiin pienen kotistudion. 
Onneksi minulla on musta tapetti, joka 
toimii taustana ja Ikean pöytävalaisimella 
ja palalla valkaisematonta leivinpaperia 
luomme täydellisen valaistuksen. 

Katsoessani tuotostamme, voin vain 
toistaa nämä lukuisia kertoja kuullut sa-
nat: ”Ompa hieno, ihan ku ois ite tehny.”

Leikkauskaavat PiparkakkuTalolle:
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Voehan vattu
Ei juukelis puukelis, kun on niin pakko 
alkaa juhlimaan joulua jo joskus marras-
kuussa! SIIS MARRASKUUSSA! Vieläpä heti 
sen ihmeen halloweenin jälkeen! MIKÄ 
JUHLA SE HALLOWEEN ON?? HÄH? Eikä 
suomalainen pukki ole joulukuussa her-
ran jestas ajokunnossa saatikka läski ja 
vielä iloinen! Ei kuulkaas mussukat, suo-
malainen pukki on se naapurin baarissa 
könyävä henkilö, joka juuri ja juuri hoi-
pertelee aattona kaksi tuntia myöhässä 
tapaamaan lapsia! Eikö kukaan tässä koh-
taa huuda että MIKÄ PEDOFIILI????

Minä en niin millään ymmärrä tämmöisä 
kulutusjuhlia. Ei kuulkaas, silloin kun 
minä olin nuori niin ei mittään hallowee-
niä juhlittu! Se oli kuulkaas PYHÄINPÄIVÄ! 
Silloin sytytettiin kynttilä ja muisteltiin 
HAUDALLA kuinka pappa joskus oli sodas-
sa. NIIN ei saanut karkkia! Eikä varmana 
syöty sitä kynttilää karkkina! KYNTTILÄ 
EI OLE KARKKIA! Niin! Sitten joku nyky-
päivän kakara heittää jonkun kaupasta 
valmiiksi ostetun lepakkomiäs asun pääl-
le ja tulee kinumaan minulta karkkia, juu 
kuulkaas nuoret ei irtoa. Ja jos kepposte-

MIELENSÄPAHOITTAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄ

lee niin kuulkaas! Minä tulen teidän oven 
taakse palauttamaan samalla mitalla. Lu-
paan sen.

Mutta takaisin tähän penteleen jouluun. 
Juu kuulkaas, röhnäjuhla! RÖHNÄ Junttu-
ran JUHLA! Koko homma alkaa nykyään 
siitä ihmeen mustasta perjantaista. SIIS 
MUSTA PERJANTAI KUKA NÄITÄ NIMIÄ 
KEKSII???? Onko joku lukenut Robinson 
Crusoe -kirjaa liiankin innolla ja keksi-
nyt sivuhahmolle oman päivän JA VIELÄ 
KULUTUSJUHLAPÄIVÄN??? Ei kuulkaas, 
ei tällainen tällaiselle perisuomalaiselle 
kuulu. SE on kuulkaas aika palata jonotta-
maan ilmaisia ämpäreitä tai MUUMIMUKE-
JA, mutta ei mitään helskutin telkkareita 
ja turhaa röhnää! Sitten vielä mässätään 
erinäköisillä joulukalentereilla ja niitäkin 
pitää olla enemmän kuin yksi. Ai että! Ei 
edes suklaa riitä vaan kaiken maailman hi-
lavitkutin kalentereita, meikkejä, teetä ja 
ties mitä turhakkeita. Tekis kuulkaa hyvää 
kaikille ostaa vain se yksi penteleen lahja 
niin ei heti tarvitsisi joulun jälkeen heittää 
kiinalaisten tarkoin tekemiä tuotoksia ros-
kikseen. NIIN! Mitä se lähikapakassa asuva 
PUKKI tästä kaikesta sanoisi! Hyi te kaka-
rat!

ETTÄ HYVÄÄ VIMPULAN JOULUA VAAN KAI-
KILLE!

Uudet harrastukset ovat aina kivoja. Se 
kun löytää jotain uutta, mihin mieluusti 
tiputtaa aikaansa ja tulee kokonaisuu-
dessaan vaan hyvä mieli. Mutta miksi 
niitä harrastuksia mäskisanko sentään 
pitää löytää juuri silloin, kun sinulla on 
jo asiat mietittynä ja aikataulu tiukassa? 
Lisää vaan loppujen lopuksi stressiä ja 
ärtymystä, kun aika ei riitä kaikkeen mitä 
haluaisi tehdä. Pakko alkaa leikkaamaan 
jostain tai sitten hylätä jotain, ehkä jopa 
se uusi harrastus. Ja jos tiputat jotain nyt 
pois niin aivan varmasti se puraisee ta-

kalistosta jossain vaiheessa. Ehkä lähdit 
firmasta, jotta saisit paremmat työtunnit 
ja nyt kaverit ovat siellä miljonäärejä tai 
hylkäämässäsi harrastuksessa on ilmesty-
nyt jotain, jonka avulla olisit voinut kiivetä 
huipulle, mutta nyt et ole enää terässä ja 
tilaisuus meni ohi. Joka tapauksessa asiat 
tulevat menemään juuri sillä huonoim-
malla tavalla juuri SINULLE. Have fun!

Eikö niitä Teksuja voi julkaista AJALLAAN!? 
Tekosyitä kyllä heitellään aina joka suun-
taan ja kaikenlaisilla mausteilla, mutta ei 
se niiden juttujen tekeminen ole niin vai-
keaa. Ei se ole kun kirjoittaa vaan jotain 
hömppää ja katsotaan sitten löytääkö edes 
päätoimittaja siitä mitään källiä esimer-
kiksi huomaakohan, jos tässä julistaisin 
OTYn olevan äärijärjestö, joka kannattaa 
ydinsotaa ja pakkotyöleirejä. Pääasiana 
tämän kohdan valituksena ei kuitenkaan 
ollut haukkua Teksua tai toimitusta vaan 
yleistä ihmisten laiskuutta. Mielipiteitä ol-
laan kyllä jakamassa ties missä penteleen 
somessa, mutta onko yritetty tehdä asialle 
mitään? Siinä ajassa mikä meni väitellessä 
keskustelupalstojen trollien kanssa, olisit 
voinut ottaa jo ensimmäiset askeleet on-
gelman korjaamiseksi. NOSTA TAKALISTO-
SI JA TEE!!! Älä jää vain valittamaan leh-
tien palstoille, joita kukaan ei kuitenkaan 
lue.

Huomasitko miten sekava tuo äsköinen 
teksti oli? Aivojen tilalla alkaa varmaan 
kirjoittajalla olemaan tässä vaiheessa 
elämää vain pelkkää mössöä. Kiitos sii-
tä kaikille opiskelijaelämän sekoiluille ja 
kiristyneille hermoille, kun kaikkea tätä 
patoutunutta turhautumista ja ärtymys-
tä päässyt vasta tänne avaamaan. Kiitos 
ja kuitti! Tässä teille valittamisen aihetta. 
*mic drop* *dab*

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! ..halloped-esittelyt jatkuu!
Kirjoittaja: Essi Siponen Kirjoittaja: Heikki Kaarlela

Moro olen Essi, viidennen vuoden ko-
netekniikan opiskelija. Innostus hallo-
ped-tehtäviin tuli jo vuonna 2016, mutta 
silloin en rohjennut vielä hakea. Toimin 
kuitenkin vuoden 2017 Konekillan opin-
tovastaavana, jonka jälkeen kiinnostus 
koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen oli 
vain kasvanut. Tästä johtuen hain teknil-
lisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan 
opiskelijaedustajaksi, ja aloitin tehtävät 
tämän vuoden tammikuussa.

Tiedekunnan koulutustoimikunta oh-
jaa ja arvioi koulutusohjelmien toimin-
taa ja yhteistyötä. Koulutustoimikunnat 
vastaavat myös tiedekunnan opiskelija-
palautteen keruusta ja käsittelystä. Ark-
kitehtuurin, kaivos- ja rikastustekniikan, 
konetekniikan, prosessi- ja ympäristötek-
niikan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan 
sekä tuotantotalouden koulutusohjelmat 
kuuluvat teknilliseen tiedekuntaan (TTK), 
ja elektroniikan ja tietoliikennetekniikan 
sekä tietotekniikan koulutusohjelmat tie-
to- ja sähkötekniikan tiedekuntaan (TST). 
Teknilliseen tiedekuntaan kuuluu näiden 
lisäksi myös kemian ja geologian koulu-
tusohjelmat, sekä tietojenkäsittelytiede 
tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan. 

TTK:n koulutustoimikuntaan kuuluvat 
dekaani, koulutusdekaani, koulutusasian-
tuntija, sekä kaikkien tiedekuntaan kuulu-
vien alojen koulutusalajohtaja tai tutkin-
to-ohjelman vastuuhenkilö, sekä kolme 
opiskelijajäsentä. Myös kaikkien alojen 
koulutussuunnittelijat ovat kutsuttuina. 

Koulutustoimikunta kokoontuu ker-
ran kuukaudessa ja kokoukset kestävät 
keskimäärin kolme tuntia. Kuluneen vuo-
den aikana olemme käsitelleen muun 
muassa opiskelijavalintauudistusta, viime 
vuoden kandipalautteita, avoimen väylän 
kehittämistä, sekä tutkinto-ohjelmien tut-

kintorakenteita. Opiskelijaedustajien mie-
lipiteitä kysytään ahkerasti, ja kantamme 
ollaan otettu huomioon poikkeuksetta. 

Hallopedien tehtävät saattavat kuu-
lostaa aluksi haastavilta, mutta mitään 
kokemusta et tarvitse – pelkästään mie-
lenkiintoa ja uskallusta sanoa omat mieli-
piteet ääneen. Jälkiviisaana on aina hyvä 
huudella, mutta ihan hyvin olisin voinut 
hakea hallopediksi jo vuoden aikaisem-
min niin kuin olisin alun perin halunnut. 
Voin suositella opiskelijaedustajaksi läh-
temistä kaikille lämpimästi – pääsee puu-
haamaan hyvässä porukassa rennolla 
meiningillä, samalla vaikuttaen tärkeisiin 
asioihin!

Olen ollut nyt vuoden kirjoilla hallopedi-
na, TST:n koulutustoimikunnassa. Näitä 
termejä voisi vähän avata tähän alkuun. 
Tarkemmin aiheen sanaselityksiä löytyy 
edellisestä lehdestä. Hallopedi on siis 
hallinnon opiskelijaedustaja, joka edus-
taa opiskelijoita hallinnossa, jossa hallin-
noidaan opiskelijoita, jotka opiskelevat 
hallintoa tai jotain muuta. TST ei ole tet-
saamista, vaan tieto- ja sähkötekniikan 
tiedekunta, johon kuuluvat oululaiset tie-
totekniikan, sähkötekniikan ja tietojenkä-
sittelytieteiden opiskelijat. Koulutustoimi-
kunta taas on se elin, jossa valmistellaan 
opetussuunnitelmia, sekä kehitetään mui-
ta käytännön opiskeluun liittyviä asioita, 
kuten esimerkiksi tenttikäytäntöjä. 

Hain hallopediksi viime syksynä, kun 
kalenteri tuntui hallitusvuosien jälkeen 
tyhjentyvän hommista. Ei se kyllä sitten 
tyhjentynytkään. Kumma homma, että 
kun monta pientä nakkia laittaa yhteen, 
niistä tulee kasa. Joka tapauksessa, eri 
hallinnon toimikunnista hain koulutustoi-
mikuntaan juuri sen takia, että sen aiheet 
kuulostivat käytännön opiskelua lähei-
simmiltä. Halusin tarttua siihen elimeen 
josta tulisin eniten ymmärtämään, ja jois-
ta minulla voisi olla sanottavaakin.

Alkuvuoden olin varajäsenenä, ja taisin 
käydä yhdessä kokouksessa tuuraamas-
sa estynyttä opiskelijajäsentä. Sittemmin 
kesällä nousin varsinaiseksi jäseneksi, ja 
käynyt kerran kuussa olevissa kokouksis-
sa aina ellei muuta pakollista estettä ole 
ilmaantunut.

Kokoukset ovat siis noin kuukauden vä-
lein, ja kestävät kahdesta kolmeen tuntia.
Kokouksissa on kahvitarjoilu, kahvileipää 

ja pari kertaa myös jotain smoothieta. 
Lisäksi sain kuulla tänä syksynä että ko-
kouksista maksetaan kokouspalkkiotakin, 
mistä en muista mainitun hakiessa. Nytpä 
siitä on mainittu sinulle. Varajäseniä olisi 
haussa pari, sinne vain paperit vetämään.

Ai mitäkö siellä puhutaan ja päätetään? 
Hyvin kysytty siellä perällä. Tenttiakvaa-
riota pitäisi käyttää enemmän, mutta mi-
ten estetään huijaamisen mahdollisuus? 
Valtio muuttaa taas tapaa jolla antaa ra-
haa, kaikki uusiksi. Joku Amkki on muut-
tamassa tänne. Enkunkielinen kandiohjel-
ma olisi jees. Lisää järjestelmiä. Kursseja 
lisää verkkoon ja mahdollisuus opiskella
ristiin toisesta yliopistosta. Lisää pedago-
giikkaa kurssinpitäjille. Kaikkea kivaa isoa 
ja pientä. Opiskelijajäsenenä pääsee sa-
nomaan mitä mieltä on näistä asioista ja 
miten ne näkyvät opiskelijalle.

Niin joo, ja näiden kokousten lopputule-
mista on hyvä sitten infota eteenpäinkin 
killoillekin, että tieto kulkee siihenkin 
suuntaan. Olenkohan muistanut sitä teh-
dä…
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TEEKKARIELÄMÄÄ KUVINA

Teekkarielämää kuvina

Laulumarathonin sanoituskilpailut. Esiintymässä SIK. Kuva: Ville Mukka

OTY 58 ja Teekkaritalo 25 -vuosijuhlat. Kuva: Julius Rintamäki

Fuksit saivat fuksilakkinsa. Kuva: Juulia Leskelä

Fuksisuunnistuksen voittajajoukkue Kivijätti. Kuva: Ella Pitkäkoski
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Jäsenkyselytuloksia
OTY järjesti alkusyksystä jäsenkyselyn jäsenistölleen. Kyselyssä kartoitettiin jäsenistön 
mielipiteitä toiminnastamme liittyen erityisesti tapahtumatarjontaan ja sekä tapahtu-
miemme kehittämiseen. Saimme melkein 200 vastausta kyselyyn tasaisesti kaikilta tek-
niikan aloilta sekä eri vuosikursseilta. Tässäpä muutamia poimintoja tuloksista.

Suurimmat syyt tapahtumien väliin jättämiselle olivat ajanpuute (68% vastaajista) ja ta-
pahtumien huono ajoitus (51%). Yhteensä noin 8% vastaajista koki, ettei ole tervetullut 
tapahtumaan ja tapahtumien ilmapiiriä epämiellyttävänä piti 5% vastaajista. 16% vastasi 
saaneensa tiedon tapahtumasta liian myöhään.

Vapaassa sanassa selvästi painottui toive rennoista illanvietoista ja muista rennoista oles-
kelutapahtumista. Erityisesti tähän toiveeseen tartuttiinkin toimintasuunnitelmaa ja toi-
menkuvia muokatessa lisäämällä OTY:lle uusi ylempi toimihenkilö vapaa-ajan vastaava, 
jolle perustetaan vapaa-ajan jaos.

Oletko käynyt OTY:n järjestämissä tapahtumissa viimeisen vuoden aikana?

Minkä tyyppisissä tapahtumissa olet käynyt?

Kirjoittaja: Teemu Kuusi
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Mistä OTY:n tiedotuskanavista saat pääasiassa tietoa yhdistyksen toiminnasta 
(valitse muutama tärkein kanava)?

Koetko, että fuksipisteiden kerääminen on liian haastavaa tai raskasta?

Kuinka tapahtumassa olevat suhtautuvat alkoholittomana tapahtumassa olevaan?

Siinäpä tuloksia tiiviisti

Viestintäkanavista selvästi tärkein on sähköposti ja sitä kautta tiedotusta onkin toimin-
nassamme painotettu paljon. Vapaassa sanassa toivottiin useampaan otteeseen lisää vi-
doita esimerkiksi tapahtumista. Toinen vapaassa sanassa esille nouseva asia oli IRC, jota 
moni vastaaja piti vanhentuneena kanavana ja ihmetteli sen pitämistä listassa.

Fuksipisteiden keräämistä haastavimpana pitivät fuksit ja 2. vuoden opiskelijat. Yleises-
ti fuksipassin kohtia pidettiin hyvinä, mutta muutamien fuksipistekohtien painotusten 
muuttamista ehdotettiin.

Erityisesti avoimiin kohtiin oli kirjoitettu paljon hyviä kehitysehdotuksia toimintaamme 
ja niitä pyrittiin ottamaan huomioon vuoden 2019 toimintasuunnitelmapohjaa tehdessä.
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