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Pääkirjoitus

Hei vaan kaikki. Olen Taneli ja alkoholis... 
Eiku. Sori, väärä paikka.

Otetaanpa uusiksi. Hei, oon Teksun pää-
toimittaja ja tuon teille kaikille Oulun 
Teekkariyhdistyksen ilosanomaa taas 32 
sivun verran.

Ja mikäs tässä on julistaessa, kun syk-
sy 2004 pitää sisällään taas lukematto-
mia upeita, hienoja ja muutenkin vaan 
vallattoman hauskoja tapahtumia. Fuk-
sisuunnistus ja Lakinlaskijaiset olivatkin 
jo, edessä on vielä muun muassa fuksi-
lauluilta, laulumaraton, M.A. Nummisen 
konsertti TeeKun ja Teekkaritorvien kans-
sa, NääsPeksi sekä bileitä ja vuosijuhlia 
vaikka muille jakaa.

Varsinkin fukseille suosittelen tutustumis-
ta kaikenlaisiin rientoihin ja tilaisuuksiin, 
mitä Teekkariyhdistys ja eri killat tarjoa-
vat. Tällaisena isona ja wanhana Teekka-
rina alkaa nimittäin vaivata sellainen tau-
ti kuin taistelutressi. Kaikki pirskeet eivät 
välttämättä enää kiinnostakaan, ja siinä 
vaiheessa on hyvä tietää mitkä tapahtu-
mat ovat omaa sydäntä lähellä.

-Taneli

Tämänkin tekeleen maailmaan putkahta-
mista edesauttoivat:

- Lukemattomat kupit kahvia
- Jean Michel Jarren uusin levy ”AERO”
- tiedotusvastaava Oksupoksun hoputus 
irkissä
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Puheenjohtajan palsta
Niinpä niin, jaapa jaa. Taas ollaan samas-
sa pisteessä kun viime vuonna samaan 
aikaan paitsi että yksi solmu tullut lisää 
tupsun naruun. Kesä oli kylmä ja satei-
nen suurimman osan aikaa eli Suomi-nei-
to näytti jälleen kerran parhaat puolen-
sa. Tsemppiä ja jaksamista onkin kerty-
nyt siis roppa kaupalla tulevalle syksylle. 
Luojan kiitos oululainen Teekkarikulttuuri 
ei ole säästä riippuvainen, vaan vauhtia 
ja vaarallisia tilanteita riittää sateisillekin 
päiville, kuten ehkä fuksisuunnistuksessa 
mukana olleet muistavat.
 
Syksyä tulevat värittämään ”uusina” ta-
pahtumina niin Teekkariexcu kuten myös 
44-vuosijuhlaetkot. Toivon mukaan kum-
pikaan tapahtuma ei tule kärsimään osal-
listujien puutteesta, sillä siinä oli mm. syy 
että Teekkariexcua ei olla järjestetty sit-
ten vuoden 2000. Uusissa fukseissa lepää 
aina toivo paremmasta ja itsellä alkaakin 
kohta lähestyä aika siirtyä eläkkeelle ja 
antaa tilaa nuoremmille toimijoille, mut-
ta ei kuitenkaan ihan vielä... :-) Viimeisiä 
rutistuksia siis vedetään syksyn aikana ja 
pidetään huoli siitä että kaikki on kunnos-
sa seuraavaa vuotta varten. Aika kulkee 
ajallaan, OTY jodlaa tavallaan – vanha 
viidakon sanonta. Siinä kaikki tällä ker-
taa, kiitos.

-HC-
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Tapahtumakalenteri

12.10. Fuksiurheilukisat + Fuksilauluilta
13.-15.10. Optiemin FuxiExq
16.10. Teeku & Teekkaritorwet esittävät: M.A Nummi-
nen -konsertti
19.10. koneen ja pedon poikkitieteelliset
21-23.10. Teekkariexcu
23.10. LTKY 35-vuotta
30.10. TTYY 32-vuotta
2.11.  Pikku Wappu
4.11.  Laulumarathon
5.11. Optiemin proffasitsit
10.11. Arkkitehtikillan Barbaariset Bakkanaalit 45:ssa
10-11.11. ABI-päivät
13.11. Arkkitehtikilta 45-vuotta
15.11. YMPin vaalikokous
21.11. NääsPeksi
26.11. OTiT:n vaalikokous ja pikkujoulut
27.11. YMP-45 & Lempinpäiväntanssiaiset
4.12.  OTY-44 vuosijuhlaetkot
9.12.  PicoJoulet
11.12. Koneen perinteiset Rai Rai pikkujoulut

TYHMIÄ TÄYTEVITSEJÄ OSA I

Kaksi Pohjois-Karjalaista hevosmiestä lähti Ruotsiin
kilpailumatkalle. Päättivät säästää rahaa ja ottivat 
laivalla hevosensa samaan hyttiin kanssaan.

Illalla kuluessa miehillä meni omasta mielestään 
mukavasti ja he päättivät pyytää tapaamansa 
maksulliseksi epäilemänsä naisen kanssaan 
jatkoille hyttiin. Toinen miehistä kuitenkin muisti, että 
siellähän on se hevonen.

Ei se toisen mielestä tilannetta haitannut, kunhan 
vain pidettiin hytti pimeänä. Yö kului rattoisasti ja 
aamulla aamiaispöydässä tehtiin tilit selväksi.

Daami totesi, että teiltä kahdelta hänen on kyllä 
otettava kummaltakin 100 euroa, mutta siltä 
mokkatakkiselta hän ottaisi vain puhelinnumeron.

RANSKALAINEN: ”Kyllä kieltämättä tulee nähdyksi 
unia semmosesta, että aamulla kun herään ja 
vetäisen verhot ikkunasta, niin siinä ulkopuolella 
ratsastaa vaalea alaston nainen ja sen naisen jalat 
viistää maata. Ei siksi, että hevonen olisi pieni, vaan 
siksi kun sen mimmin sääret on niin pitkät.”

RUOTSALAINEN: ”Mutta se vasta antaisi virtaa 
kun aamulla kiertää kädet naisen ympäri niin ei 
meinaa yltää kädet yhteen. Ei siksi että minulla olisi 
niin lyhyet kädet vaan kun sillä naisella olis niin isot 
daisarit.”

SAVOLAINEN: ”Siinä sitä oes vantasijata ku uamulla 
töehin lähtiissä lävväyttäs akkoo perssiille, niin kottii 
tullessahhii vielä lihat hyllys. Ee sen tautta, jotta akka 
ois nii lihava, vua sen tähe että minula oessii nii lyhyt 
työaeka.”
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12.10. järjestettävä Fuksilauluilta tarjoaa tilaisuuden lauleskella kes-
tosuosikkeja ja vähän tuntemattomampiakin lauluja omasta rakkaas-
ta laulukalustamme. Lauluiltaa värittävät lähes ammattimainen säes-
tys, vanhat jarrut ja jorinat, sekä pienet napostelut. Äänen avauk-
seen on järjestetty nuottiavaimia, mutta toki omiakin saa juo.. tuoda 
oman maun mukaan.

Lauluilta tapahtumana on toki muutakin kuin laulamista: se on myös 
hauskan pitoa ja jutustelua. Saunaa ei Kulttuurisika voi luvata (se on 
kättä pidemmissä käsissä!), mutta voihan sitä vähissä pukeissa pu-
nastella muutenkin.

Ei kai tästä kannata pidempää jauhaa, vaan toivottaa nousurauhaa 
(rai rai!). Muistakaa kuitenkin, että Teekkari laulaa mielummin kuin 
hyvin eli kaikki mukaan!

Terveisin: Kulttuurisika eli Lokki

Fuksilauluilta 12.10.2004

Tervehdys arvon fuksi tai lauluintoinen teekkari!

Jo ammoisista ajoista asti on merkkinä pohjoisesta syksystä ollut 
fuksilauluilta. Joo joo, kuulostaa siltä että istutaan nuotiolla ja pol-
tetaan kitaraa, mutta itseasiassa kyseessä on huomattavasti jalompi 
tilaisuus. Laulukulttuuri on Teekkarikulttuurin kuuluvimpia ilmiöitä: 
Missä tahansa kaksi tai useampi Teekkari kohtaa, on laulun paikka 
(yksinkin saa laulaa, kuulemma).

ILMOITUS ILMOITUS
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Syyskuun viimeisenä päivänä järjestettiin perinteiseen tapaan lakinlaskijaiset. Tänä 
vuonna lakitus järjestettiin Rotuaarin lavalla. Totuttuun tapaan jokainen kilta oli val-
mistanut omien perinteidensä ja reseptiensä mukaista soppaa fukseilleen. Tapahtu-
ma sujui yllättävän hyvin ilman ylimääräisiä häsläämisiä. Jokaiselle killalle riitti omaa 
tilaa ja fuksitkin pääsääntöisesti osasivat jonottaa nätisti ja odottaa vuoroaan. Lakit-
tajien ja lakitettavien ei tarvinnut sietää syyskuun kylmää viimaa kauan, sillä lakitus-
ta seuranneet bileet olivat heti lavan vieressä sijainneessa Amarillossa. Bileteemaa 
jatkettiin loogisesti: koskapa viime keväänä helvetti päästettiin irti, oli nyt vain tasa-
puolista juhlia taivaallisissa merkeissä. Kauniita ja ei-niin-kauniita enkeleitä olikin ilo 
bongailla eri puolilta baaria.

Lakinlaskijaiset 30.9.2004

Fuksien juottoa by Konekilta Ei-niin-kauniita enkeleitä
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Enkelitytöiltä sai ostaa viinaa energiajuomalla Illan bändinä toimi Vesa Oksanen & Fantasy

Taas todiste siitä, kuinka yksi kuva voi kertoa enemmän kuin tuhat sanaa...

Ymppi juottaa fuksejaan Fuksityttöset hehkeinä uusissa lakeissaan
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Onpas se taas ollut mieltä järisyttävä las-
keutuminen opiskelun arkeen kesän jäl-
keen. Kesällä sitä totuttaa itsensä duu-
narin kahdeksantuntiseen työpäivään ja 
mikä onkaan se shokki huomatessaan, 
että opiskelu ei tunne vuorokautista yli-
työkorvausta! 

Koulutuspolitiikkaa kauempaa…

Opintoaikojen rajauksista päätetään koh-
tapuoliin. OYY on lausunut asiasta vas-
tustavia mielipiteitä, mutta yksittäisen 
opiskelijankin tulisi käyttää vaikutus-
mahdollisuuksiaan akateemisen vapau-
den säilyttämiseen. Opintoaikojen raja-
us vaikuttaa erityisen negatiivisesti juuri 
teekkareihin, koska tosiasiahan on, että 
työttömäksi ei kannata valmistua. Jos 
työpaikkaa ei ole näkyvissä, kannattaa 
ehdottomasti venyttää opiskeluja, kun-
nes sopiva työ kävelee vastaan. Mm. TEK 
on tehnyt tutkimuksia, että lamavuosien 
aikaan työttömiksi valmistuneet DI:t ovat 
tänä päivänä keskimäärin huonommissa 
asemissa työelämässä verrattuna nii-
hin, jotka ovat suoraan koulun penkiltä 
sujahtaneet töihin. Ja tähän lisäyksenä, 
että tekniikan alalla on tällä hetkellä yhtä 
huono työllisyys kuin lamavuosina.

…ja lähempää.

Tästä syksystä lähtien Oulun Yliopisto 
on mukana valtakunnallisessa JOO-so-
pimuksessa. JOO eli joustava opinto-oi-
keus tarkoittaa, että opiskelija voi suorit-
taa opintojaan joustavasti missä tahansa 
Suomen yliopistossa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että osaston ja tiedekunnan 
luvalla voit mennä suorittamaan juuri sitä 
Lippalappatekniikan perusteet 
-kurssia vaikka Turkuun (jos välttämättä 
juuri sinne haluaa..). Lisää tietoa asiasta 
löytyy osoitteesta www.joopas.fi.

Tutkintouudistus tulee ensi syksynä ja 
eiköhän sen todellinen sisältökin aukene 
vielä tämän syksyn aikana osastoilla. Tut-
kintouudistuksen vaikutuksista teknilli-
sessä tiedekunnassa enemmän asiaa löy-
tyy mm. OTY:n nettisivuilta www.oty.fi.  

-Minna

SYYSKOPOILUA
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Syksy mennä jolkottelee jo täyttä vauh-
tia ja soposorsa yrittää räpiköidä peräs-
sä minkä räpylöistä lähtee. Akateeminen 
ahdistus on ainakin tälle puolisukeltajalle 
täyttä totta kun tenttipäivät jyskyttävät 
takaraivossa ja luennoille raahautuminen 
on piinaavan tuskaista. Ja sitten vielä isot 
pahat sedät ja tädit valtion hallinnossa 
tahtovat rajoittaa opintoaikoja ja akatee-
mista vapautta. Kurjaa. Mutta eipä tätä 
elämää auta turhan raskaasti ottaa, ja 
onneksi opiskelua voi tasapainottaa teek-
kaririennoilla, jotka tunnetusti rentoutta-
vat ja vievät huolet pois siinä missä muis-
tinkin. Luentoprujun sijaan sinullakin on 
kädessäsi painotuore teksu, ja hyvä niin, 
sillä tämä lehti jos mikä tarjoaa kattavan 
paketin reportaaseja mieltä virkistävästä 
teekkarielämästä. Seuraava raportti on 
jaoteltu alaotsikoin osioiksi, joiden vie-
reen voit otsikon perusteella merkitä ylä- 
tai alaraksin (kiinnostaa / ei-kiinnosta), 
ja näin syventyä juuri siihen osaan OTY:n 
sopoilijan arjesta kuin tahdot. Kannattaa 
vierailla myös yhdistyksen nettisivuilla, 
josta myös löytyy enemmän tai vähem-
män tuoretta infoa sopo-asioista.

Mikä ihmeen sosiaalipolitiikka

Seuraavassa erityisesti 
tuoreille fuksipalleroisille 
(lat. murmelis rupellus) hieman pohjus-
tusta siitä, mitä sopo -sektorilla ylipää-
tään tarkoitetaan. Sosiaalipolitiikka on 
ylioppilaskuntatasolla etupäässä opiske-
lijan hyvinvointiin vaikuttavien asioiden 
parissa toimimista ja edunvalvontaa. Ta-
voitteena on ensisijaisesti taata opiske-
lijoille hyvät edellytykset tutkinnon suo-
rittamiseen niin toimeentulon, asumisen 
kuin terveydenhuollonkin kannalta. Lo-
pulliset päätökset näin suurilinjaisissa 
asioissa tulevat luonnollisesti valtion ta-
solta, mutta niihin vaikuttamisen pitäisi 
onnistua alempaakin. Oulun yliopiston 
ylioppilaskunnassa (OYY) toimii sopo-
valiokunta, jonka varsinaisena jäsenenä 
OTY:n sopo-vastaava istuu ja pyrkii pitä-

mään käsittelyyn tulevissa asioissa en-
nen kaikkea teekkareiden puolta.

Uusi opintotukiasetus astui voimaan 
– lisäpaineita lukemiseen

Uuden opintotukiasetuk-
sen mukaan opiskelijoilta 
vaaditaan nyt 2,7 opintoviikkoa opinto-
tukikuukautta kohti. Aikaisemmin vaa-
dittava määrä on ollut teknillisissä kor-
keakouluissa 2,5 ov/kk. Lainsäädännön 
muutos on tullut voimaan 1.8.2004 alka-
en, ja tätä päivämäärää edeltäviin opin-
toihin siis sovelletaan vanhaa asetusta. 
Seuranta kuluvan lukuvuoden opinnois-
ta tehdään syksyllä 2005. Opetusminis-
teriön mukaan sääntöjen yhdenmukais-
taminen lisää opiskelijoiden keskinäistä 
yhdenvertaisuutta, mutta teknillisten yli-
opistojen ylioppilaskuntien kannanoton 
mukaan huomiotta jäävät ala- ja vuosi-
kurssikohtaiset erot. Soposorsaa huojen-
taa kuitenkin se, että korotus jäi näinkin 
pieneksi, sillä alun perin kaavailtiin rajan 
nostamista suoraan 3,0 opintoviikkoon 
tukikuukautta kohti. Muistakaapa siis vä-
hän tarkkailla noppienne määrää, kaikki 
kurssit ehtii edelleenkin suorittaa ennen 
valmistumista, mutta opintotuen takai-
sinperintä uhkaa jos kaikki tentit jäävät 
rästiin.

Asumislisään viimein korotusta?

Opintotuen pienuudesta 
on ruikutettu vuosikau-
det, ja asumislisän vuokrakatto on eten-
kin pääkaupunkiseudulla suhteettoman 
matala nykyiseen vuokratasoon nähden. 
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on 
useaan otteeseen painostanut kansan-
edustajia toimimaan tilanteen paranta-
miseksi, ja nyt tilanne on nytkähtänyt 
eteenpäin siten, että hallituspuolueiden 
kansanedustajat ja useat muut opis-
kelijamyönteiset kansanedustajat ovat 
24.9. jättäneet allekirjoitetun talousar-
vioaloitteen, jossa vaaditaan huomatta-

[ ] Kiinnostaa
[ ] Ei kiinnosta

Soposorsan tilannekatsaus

[ ] Kiinnostaa
[ ] Ei kiinnosta

[ ] Kiinnostaa
[ ] Ei kiinnosta
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vaa lisäystä valtion ensi vuoden budjet-
tiin asumislisän vuokrakaton korottamis-
ta varten. Nyt jännityksellä odotetaan, 
saadaanko budjettikäsittelyn yhteydessä 
opiskelijan asemaan parannusta.
 
Kehrä-hanke loppusuoralla

Opiskelijoiden hyvinvointi-
hanke Kehrä käynnistettiin 
vuonna 2001 ja se päättyy vuoden 2004 
lopussa. Yhteistyöhankkeen päämäärä-
nä on opiskelijoiden omien suojaavien 
tekijöiden parantaminen, voimavarojen 
lisääminen ja opiskelijan turvaverkkojen 
tiivistäminen sekä ympäristön riskiteki-
jöiden vähentäminen. Kehrän aikana on 
toteutettu lukuisia hyvinvointihankkeita 
ympäri Suomea, ja tänä marraskuussa 
pidettävä oululainen teekkarifuksien ko-
tiruokakurssikin on saanut rahoituksen 
Kehrältä. 28.-29.10.2004 järjestetään 
Helsingissä hyvinvointiseminaari, jossa 
käsitellään mm seuraavia aiheita: Miten 
hyvinvointi on koulutuksen laadun kri-
teeri? Miten yksinpuurtamisesta päästän 
hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen? Miten 
oppiminen, hyvinvointi ja menestyminen 
työelämässä kuin opiskelussakin linkitty-
vät yhteen? Siinäpä ajattelemisen aihetta 
itse kullekin, kovin yksioikoisia vastauk-
sia ei näihin kysymyksiin taida olla ole-
massakaan. Lisätietoa Kehrästä löytyy 
osoitteesta www.yths.fi/kehrä.

Näkyvä sopo-toiminta

Kuten yllä olevasta nokke-
limmat ovat huomanneet, 
sosiaalipoliittisen vastaavan toiminta on 
pääasiassa ns. näkymätöntä vaikuttamis-
ta, kanavilla pysymistä ja edunvalvontaa. 
OTY:n sopo-vastaavan toimenkuvaan 
kuuluu kuitenkin myös ihan konkreetti-
sia juttuja, kuten teekkarikorttietuudet 
ja tästä syksystä alkaen kotiruokakurs-
si fukseille. Teekkarikorttietuudet ovat 
rahanarvoisia alennuksia, joita saat vi-
lauttamalla teekkarikorttiasi yhteistyöso-
pimuksen tehneissä liikkeissä. Tällä het-
kellä etuuksia ei kovin montaa ole, mutta 

sorsa yrittää syksyn aikana tsempata ja 
hommata uusia. Kiikarissa on alennuk-
sien hommaaminen mm. Linnanmaalla 
avattavan kauppakeskuksen liikkeistä. 
Toiveita uusiksi etuuksiksi ja palautetta 
vanhoista otetaan vastaan osoitteessa 
sopo@oty.fi.
 
Kotiruokakurssi

Marraskuun alussa OTY, 
Teknillinen tiedekunta ja 
YTHS tarjoavat teekkarifukseille mahdol-
lisuuden osallistua yhden illan kestävälle 
kotiruokakurssille. Alustavat päivämäärät 
ovat 1.11, 3.11, 8.11. ja 9.11. Ilmoittau-
tumisesta seuraa lisäohjeita sähköpostit-
se piakkoin. Kurssi on osallistujille täysin 
maksuton, ja illan aikana loihditaan pie-
nissä ryhmissä hyvää ja edullista ruo-
kaa ja uurastuksen jälkeen luonnollises-
ti maistellaan aikaansaannoksia mahan 
täydeltä. Osallistujat saavat mukaansa 
pari reseptikirjasta ja mm. tiedekuntien 
professorien muisteloita opiskeluaikai-
sesta ruuanlaitosta. Kurssin tavoitteena 
on innostaa uusia opiskelijoita taloudelli-
seen ja terveelliseen ruuanlaittoon ja sa-
malla tarjota mahdollisuus tutustua mui-
den koulutusohjelmien fukseihin ja pitää 
hauskaa ilman alkoholia.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistam-
me, muistakaa, että hyvinvointi on me-
nestymisen edellytys! Soposorsa toivot-
taa reipasta ja elämysrikasta loppusyk-
syä kaikille!

[ ] Kiinnostaa
[ ] Ei kiinnosta

[ ] Kiinnostaa
[ ] Ei kiinnosta

[ ] Kiinnostaa
[ ] Ei kiinnosta

-Soposorsa Anne
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ILMOITUS ILMOITUS

Haluatko aloittaa uuden raitista ulkoilmaa 
tarjoavan harrastuksen mukavassa 
seurassa? OAMK on mukava seura. Kerää 4-
8 hengen joukkue ja ilmoittaudu mukaan
Oulun Kyykkäliigaan. Aikaa on 17.10 
saakka, lisätietoja saat kotisivuiltamme
www.oamk.oulu.fi.

Huom.!
Muistathan jokasunnuntaiset 
kello kahden kyykkäilyt Norssin 
ala-asteen kentällä.

OAMK TIEDOTTAA
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1. Team Raineri          Laura Niskala,Aki Pekuri        OPTIEM  42,50
2. Puuhapussi            Lotta Nortamo,Jussi,Matti      KONE      42,25
3. Relatiivinen PV      Henrik Hupila                    KONE      42
4. FC Paha Olo             Hanna,Sanna,Eija                OTiT      41,25
5. Kasinokuninkaat       Riikka                           Arkk.     40,75
6. Uest Chic             Jarkko J, Elina                  OPTIEM   40,5
7. Tiistai Night Fever  Matti V.,Maija R                 KONE      38,75
8. Arkkisphantit         Eetu,Salla,Ilona                 Arkk.     38,5
    Nurmiporat            Maija Rossi                      KONE      38,5
10. Sisuleka              A. Doubro                        SIK       38
11. Prosessi-Pössi      Niina N.                         PROSE    37,5
12. Isänmaan toivot      Risu                             OTiT      37
13. Far Out-tähtenä t..  Laura P.,Olli M.                 OPTIEM   36,5
14. Penthouse boys    Kalle Blomberg                   SIK       36
      Pumpuli             Erika R.,Heini H.                YMP       36
16. VittuSaatananPerkele  Pasi P., Terhi T.                OTiT      35,5
17. Ölber                 Liisa Alamaunu                   OTiT      35,25
18. Arffin pikku huorat   Antti Arffman               OTiT      35
19. Team Juro             Teemu                            KONE      34,75
20. Heli ja Process-orit  Eliisa P.                        PROSE    34,5
21. Ruususet              Kirsimaria H.                    YMP       34,25
22. T:mi Törö-rööri       Miikka K.,Antti,Matti T.         SIK       33,75
23. Eletabit              Anna Vehkaperä                   SIK       33,5
24. Palmujoen Tuhti       Matias Palmujoki                 PROSE    33,25
25. (Least)Worst of       Erika Warpenius                  SIK       32,75
26. Loisjännite           Teemu,Tuomo P.                   SIK       31,75
27. Nollataulut           Pasi P.                          OTiT      31,25
28. En tiijä               Mikko Tihinen                    PROSE    29,5
29. Punakone              Jussi Seppä                      KONE      29,25
      Sebpo                 Tomi Hämäläinen                  SIK       29,25
31. Kesyttäjät            Maija S.,Suvi V.,Juha O          SIK       28,75
32. Juomakone             Teemu Kurikkala                  KONE      28,5
33. Mäntä ry              Anniina Päärni                   OTiT      27,25
34. Kyntäjät              Aku Mikkonen                     SIK       26,75
35. Khimaera              Juha T.,Katja A.,Teemu T.       OTiT      26
37. Vajavainen            Katja Kilpimaa                   PROSE    25,5
38. Akateemiset
      Ammattilaiset         Roosa Hyvärinen                  PROSE    17.75
39. Kirvesperseet         Jari                             PROSE    15,5

Fuksisuunnistus 2004
TULOKSET

JOUKKUE  PIENRYHMÄOHJAAJA KILTA  PISTEET
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Oli melkein synkkä ja hädintuskin myrs-
kyinen iltapäivä, kun Oulun Teekkariyh-
distys ry piti jälleen perinteistä fuksi-
suunnistusta. Aluksi kolmen, myöhem-
min jopa kuuden teekkarin muodostama 
iskujoukko keksi kiertää lähestulkoon 
kaikki fuksienkin suunnistamat rastit, ja 
suoritti siinä hauskanpidon lomassa pie-
nimuotoista rastivahtien arvostelua.

Aloittakaamme siis matka Teekkaritalol-
ta. Talon sisällä pidettiin fukseille pieni-
muotoista nikkarointirastia, jonka jälkeen 
Lupin pojilla oli hämmästyttävän paljon 
fuksityttösten nimiä ja puhelinnumeroi-
ta. Vaan olipa vastaavasti sillä rastia pi-
täneellä neidillä sitten paljon fuksipoikien 
numeroita. Iskuryhmältä jäi tämä esirasti 
käymättä, kun heti paikalle
tultuamme aloimme seurata erään epä-
onnisen ja kovin kännisen taistelijan ko-
vaa yritystä nousta seisomaan. Sepä ei 
oikein luonnistunut, joten hänpä päätti-
kin alkaa nukkumaan. Poliisit kutsuttiin 
paikalle noutamaan juopunut pois, ja sii-
nä virkavaltaa odotellessamme ehdimme 
huomata lähes kaikkien fuksien jo lähte-
neen paikalta.

Poliisin tulo kesti muuten aika tasan 50 
minuuttia. Vaikka kyseessä onkin Teek-
karitalo - paikka, jonne poliiseja kutsu-
taan ilmeisen usein - oli tämä sinipukuis-
ten ystäviemme suoritus kuitenkin aika 
heikko.

No, mutta asiaan. Siirryimme jossakin 
vaiheessa seuraamaan alkurastia, jossa 
fuksien tuli kehittää teekkarihenkinen 
viisiottelu. Eräiden ryhmien vähintäänkin 
mielenkiintoisten suoritusten jälkeen to-
tesimme, että lahjuksia annettiin ainakin 
ensimmäisellä rastilla varsin riittävästi 
myös hängöraundien käyttöön, vaikkakin 
laadussa olikin parantamisen varaa. Ja 
kuka kumma keksi tehdä appelsiinikiljua 
lahjukseksi? Alkurastilla pitivät majaansa 
muuten myös koko suunnistuksen ehdot-
tomasti kaunein ja rumin rastivahti. Se 
jätettäköön kertomatta, ketä he olivat.

Seuraavaksi rastiksi valitsimme OAMK:n 
pitämän kyykkärastin. Paikalla olikin pari 
fuksiryhmää näyttämässä mallia, ja vaik-
ka allekirjoittanut huono kyykän pelaaja 
onkin, niin... Voisi kuitenkin kuvitella, 
että fuksit oppivat lajia vähän tätä crash-
kurssia enemmän ennen fuksikyykkää. 

Fuksisuunnistus 2004



Teksuutimet 3/2004

16

Teksuutimet 3/2004

17

Tai ainakin toivottavasti oppivat, muuten 
fuksikyykässä voi tulla vammoja.

Kyykkärastin rastivahdit olivat reilua po-
rukkaa ja jakoivat myöskin lahjuksiaan 
meille. Harmi vaan, että fuksit eivät juu-
rikaan nestemäisiä lahjuksia tällä rastilla 
jakaneet, mutta propsit silti rastivahdeille 
kiinteän ravinnon jakamisesta.

OAMK:n rastin jälkeen päätimme käydä 
kiusaamassa luonnontieteilijöiden alku-
rastin pitäjiä vihreillä naulakoilla, ja parit 
hyvät naurut saimme sieltäkin. Pikainen 
mutka SIK:n kiltahuoneella paljasti, että 
fukseja ei enää sinne ollut tulossa, ja ras-
ti oli hylätty. Emme siis SIK:n kiltiksen 
rastivahteja nyt voi arvostella, sillä heitä 
emme tositoimissa nähneet.

Prosen kiltikseltä sen sijaan löytyi vie-
lä hiukan meininkiä. Rastivahdit antoi-
vat ensin eräälle ryhmämme jäsenelle 
niin vaikean sanan selitettäväksi, että 
edes lähestulkoon rastivahtien yhteen-
laskettujen ikien ikäinen vanhuksemme 
(rastivahdit olivat aika nuoren näköisiä) 
ei sanaa saanut meille  kuvin selitettyä. 
Onneksi kello pelasti, ja fukseja ryntä-
si ovesta sisään. Rastivahdit kutsuivat 
meidät, hängöraundit, pöytänsä taakse 
fukseja katsomaan, ja antoivat meille 
myös leijonasosan saamistaan lahjuk-
sista. Tästä  kiitollisina lauloimme aitoon 
teekkarityyliin rastivahtitytöille aidon  
teekkarityylisen serenadin ja poistuim-

me kohti kolmatta ja viimeistä kiltahuo-
nerastia.

Koneen kiltahuoneella ei myöskään ollut 
mitään meininkiä, ja tällä rastilla suurin-
ta ihmetystä aiheutti lähinnä konelaisten 
poissaolo. Siispä suuntasimmekin pyö-
rämme kohti Tuiraa, jossa oli puheenjoh-
tajien rasti.

Tältä rastilta ei sitten olekaan muu-
ta kuin sanomista. Ensinnäkin puheen-
johtajat muistivat kutakuinkin toivottaa 
meidät sinne kuumaan paikkaan, missä 
saunavihta on enemmän kuin tarpeelli-
nen kapistus. Toiseksi tämän rastin aika-
na alkoi vettä tulla taivaalta kuin Esterin 
eräästä eufenismista. Ja kolmanneksi 
osaa puheenjohtajista ei rastinpito tuntu-
nut kiinnostavan pätkän vertaa, kun yri-
timme omaa juomapeliämme heille esi-
tellä. Hävetkää!

Onneksi kuitenkin satuin mainitsemaan 
sittemmin toiseksi sijoittuneelle ryhmäl-
le, että heidän alkurastilta saamansa 
olympiasoihtu oli sammunut. Tästä huo-
lestuneena he muistivat lahjoa minut var-
sin avokätisesti, ja pullohan kiersi varsin 
mukavasti iskuryhmämme keskuudessa. 
Jostain kumman syystä ne vieressä kuo-
lanneet puheenjohtajat eivät vain meidän 
lahjuksiamme saaneet maistaa...

PJ-rastin tunnelmia

Tulevaisuuden kyykkätoivoja?
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Hetken PJ-rastilla odoteltuamme poruk-
kaamme liittyi kolme muutakin teekka-
ria, joiden kanssa jatkoimme matkaam-
me kohti kesäteatteria. Speksirastilla oli 
tunnelma katossaan, ja sen huomasi eri-
toten paikalla olleista rastivahdeista. Osa 
oli aika jurrissa, joten kovin kauaa emme 
viitsineet touhua katsella - emme edes 
lahjustenjakoon saakka. Onneksi fukseil-
lakin oli hauskaa, taisi olla samoja aineita 
heilläkin veressä, kuin rastivahdeilla.

Ainolan puistosta löysimme sitten ensim-
mäisen pallorastin. Tai no, tällä kertaa 
käytetiinkin kananmunia. Fuksiryhmiä ei 
juuri sillä hetkellä ollut suoritusta teke-
mässä, joten me pääsimme testaamaan 
kananmunan kulkevuutta puolella ryh-
mällä. Tavoitteeksi otimme pohja-ajan 
tekemisen, ja sepä onnistuikin varsin 
mallikkaasti - uusi pohja-aika on sitten 
tästä lähtien sekunnilleen kolme minuut-
tia. Rastivahdeille plussaa reilusta ja hy-
västä meiningistä.

Toinen pallorasti löytyi pienen etsiske-
lyn jälkeen suuren betonikolossin takaa. 
Rastivahteina oli siellä yllättäen pelkäs-
tään tyttöjä, ja kuulimmepa myös huhua, 
että joku fuksityttö oli rastiin valmistau-
tuessaan riisuuntunut ilkosilleen siinä 
missä pojatkin. Yllättyneitä olimme tästä, 
mutta minua viisaammat tiesivät kertoa, 
että näin on melkein joka vuosi käynyt. 
Suoritusta emme tällä rastilla tehneet, 

mutta jostain syystä pieni osa alastomien 
fuksipoikien lahjuksista löysi tiensä myös 
meidän suihimme.  Pienen sateenvarjon 
alla pidetyn kimppakivan jälkeen läksim-
me tiehemme etsimään toista betoniko-
lossia, joka myös kaupunginteatterina 
tunnetaan.

Teatterin takana olikin taas tunnelmaa. 
SIK:n pojat pitivät siellä laulurastia, jo-
hon mekin päätimme osallistua. Lauluk-
semme valitsimme Yogi Bearin hiukan 
muunnelluilla sanoilla, ja kukin voi var-
masti Kalustaan katsoa, miten koreog-
rafia noin suurinpiirtein meni. Meillä oli 
hauskaa, rastivahdeilla oli hauskaa, ja 
vaikutti ihan siltä, että ympärillämme 
odotelleet fuksit olisivat nauraneet meil-
le.

Seuraavaksi ohjasimme jo hiukan heilu-
vat pyörämme kohti Pikisaarta, jossa oli-
si pitänyt olla toinen laulurasti. Valitetta-
vasti arkkarit olivat rastinsa jo ehtineet 
lopettaa meidän sinne rientäessämme, 
mutta pieni bonus tältä rastilta löytyi sil-
ti: yllätimme erään naispuolisen arkkarin 
kykkimästä alasti arkkaritalon saunan ik-
kunan paikkeilta.

Tässä vaiheessa huomasimme kellon jo 
olevan paljon, joten päätimme yhteis-
tuumin jättää toisen speksirastin välistä 
ja siirtyä suoraan loppurastille. Sielläpä 
ei juuri mitään tapahtunut: nautimme 

Foxian pileet olikin sitten ihan toinen juttu
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Veljeskunta

Veljet, me tulemme neljästä tuulensuun-
nasta,
me olemme korkeat ja puhtaat.
Veljet, siitä ei puhuta,
ei kätellä, katsotaan silmiin.

Kun heität vaatteesi pois,
ja näytät ruumiisi aukot.
Kun huudat hänen korvaansa
ota suuhusi tämä lika.

Veljet antavat vapauden nousta
merestä vuorina.
Veljet antavat armon käydä
oikeutensa edellä.
Veljet ottavat sinun kosteutesi
kämmenelleen.
Veljet rakastavat lihasi
hehkuvaa haavaa.

Kun tulet joen rantaan
ei puhtaudesta puhuta.
Sinä heität vetesi virtaan
ja pilkkaat jumalaa.

Kun makaat saastaisella lakanalla
valuen ihmeellisiä nesteitä.
Rukoilen häntä jota et saanut
ja lasket taas kätesi keskellesi
koskettaen punaista lihaasi.

Olemme siellä.

-Tuntematon

Runoja Fuksisuunnistuksesta

TYÖ OOTTA MEIJÄN IDOLI!

-Tiistai Night Fever

Oodi Teekkarille

Ruohikko rahisee, kivi on märkä,
niin myös hän. Kuulen askeleet ja hänen 
lähestyvän nään.

Oi upea Teekkari tuo,
toivottavasti pisteet fukseille suo. 
Ei häntä voi verrata pisteisiin, 
SIX(=6) lähden etsimään häntä bileisiin.
Jos hänet siellä tapaisin,
niin unelmani saavuttaisin.

-Eletabit

O, Älskade!

Våra hjärtan slar endast för er.
Era ögon är som smaragdet 
som skiner i natten, förgyller vara liv.
Ert här som som det vackraste lin 
som finns.
Er brilljans är häpnadsväckande 
och ny för oss.

Våra vagar var länge skillda 
men de är nu evigt sammanslagna.
Sen vi möttes på en öde strand en varm, 
förtjosande sommarnatt har vi vetat att 
vi älskar er.

Suomennos:
Sä oot kiva.

-Arkkisphantit

hiukan ryhmien tuomia lahjuksia, lau-
leskelimme hieman, ja totesimme pai-
kalla olevan rastivahdeista kauneimman 
ja rumimman (joiden henkilöllisyyksiä en 
vieläkään paljasta). Sittenpä siirryimme-
kin juhlistamaan onnistunutta fuksisuun-
nistusta Foxian puolelle, mutta se on taas 
ihan eri juttu.

Kokonaisuutena tämänvuotinen fuksi-
suunnistus oli oikein hauska, sisälsihän 
se sentään ruokaa, juomaa, hyvää seu-
raa, ja vähäpukeisia fukseja. Ensi vuonna 
iskuryhmä kiertää taas!

(Iskuryhmässä mukana Olli Huoviala, 
Jukka Ohtonen ja Juha Tiensyrjä. Myö-
hemmin mukaan liittyivät Jouni Knuuti-
nen, Antti Niittyviita ja Mika Pohjanen.)

-Juissi
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Tiistaina 21.9.2004 Foxian lavalla heilui 
keltaiset hikinauhat päässään 8-henkinen 
joukkue, joka oli juuri voittanut rankan ja 
viihdyttävän fuksisuunnistuksen. Tämä 
joukkuehan oli Team Raineri Optiemista, 
eli me. Meidän tarkoituksena olisi nyt va-
laista teitä siitä, mitä meille tapahtui ki-
sassa ja kuinka kivaa meillä oikeasti kes-
kenämme oli. Nyt siis palaamme tämän 
aurinkoisen päivän tapahtumiin ja myös 
sitä edeltäviin päiviin. 
 
Lähtövalmistelut aloitimme jo edeltävän 
viikon perjantaina tutustumalla toisiimme 
ja jakamalla toisillemme sähköpostiosoit-
teet. Täytyihän meidän suunnitella, mi-
ten pääsisimme Foxian lavalle nostamaan 
voittopokaalin muiden suunnistajien ne-
nien edessä. Alku ei onneksi ollut tiukkaa 

vääntöä ja hommat hoituivatkin yhteis-
hengellä hyvin helposti. Ideoita riittikin 
prinssinakeista vedettävään ostoskär-
ryyn Onneksi emme toteuttaneet kaikkia 
näistä ideoista. Lahjontaankin panostet-
tiin niin paljon, että pieni pelko hiipi pu-
seroon siitä, että raaskisimmeko antaa 
niitä lainkaan tuomareille. Viikonloppu 
oli ja meni ja vihdoin koitti tiistai. Saa-
tuamme kaiken valmiiksi kokoonnuimme 
ennen lähtöä etkoilemaan. Siellä saatiin-
kin viimeinen silaus joukkuehenkeen (ja 

pulloihin). Etkoilu oli hyvinkin onnistu-
nut, sillä kahdeksanhenkinen ryhmämme 
oli jo Teekkaritalolle saapuessaan valmis 
laulamaan ja tanssimaan (ainakin heilu-
maan) mankan mukana. Pienenä yksi-
tyiskohtana etkoilta mainittakoon, että 
meno oli niin rankkaa, että jopa kämppä 
meinasi syttyä tuleen teenkeitossa. Kaik-
ki eivät vielä olleet oppineet sitä, että 
teetä keitettäessä on tarkoitus lämmittää 
vesi, eikä niitä teepusseja. Mutta ilman 
sen pahempia kommelluksia pääsimme 
tosiaan teekkaritalolle jonottamaan. Siel-
lä saimmekin ansaitsemaamme huomi-
oita muilta kisailijoilta ja kannattajilta. 
Jonotuksessa juomat alkoivatkin maistua 
entistä paremmalle, kunnes ne loppuivat 
(ainakin osalta meidän ryhmää). 
 

Yhtäkkia huomasimmekin olevamme 
teekkaritalon sisällä tunnistamassa erilai-
sia esineitä. Tässä tapauksessa oli ehkä 
parempi arvata kuin yrittää tietää. Tä-
män jälkeen etenimme ruinaamaan pää-
syä ensimmäiseen tosi koitokseen. Tai-
simme olla vähän liian ”hauskoja”, koska 
emme tahtoneet päästä edes ensimmäi-
selle rastille. Varmaankin meidän meno 
ja musiikki oli vaan liian hyvää. Kuitenkin 
pienen odottelun ja pelleilyn jälkeen pää-
simme suorittamaan ensimmäistä teh-

TEAM RAINERI - 
Voittajajoukkueen tarina
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tävää, joka oli teekkariviisiottelun ideoi-
minen. Pienestä alkukankeudesta huoli-
matta hyvällä yhteishengellä taistelimme 
loistavan alun jatkoa ajatellen. Suorituk-
semme jälkeen lähdimme eri suuntiin, ja 
Tiimarissakin oli käytävä hakemassa va-
ralle uusi olympiatuli, joka jo jossain vai-
heessa ehti kadota. Kakkosrastille pääs-
tessämme miehistö oli 8 - 1, sillä tämä -1 
oli hakemassa joukkueelle lisää urheilu-
juomaa, ettei kisaväsymys iskisi kesken 
kaiken. Kakkosrastilla pantomiini sujuikin 
loistavasti, mikä siivittikin meidät täy-
siin pisteisiin. Parasta antia rastilla olikin 
meidän joukkueen SP-suoritus, joka oli 
se kuuluisa viimeinen silaus. Meidän tar-
joamat pannarit ja kuumat kaakaot kel-
pasivat myös tälle tuomaristolle.
 
Kolmas rasti: Ja aina niin ihana kyykkä!!! 
Joukkueemme oli päässyt luultavasti yli-
kuntoon urheilujuomien takia, sillä itse 
suoritus ei välttämättä ollut niin loistava, 
mutta pisteet rastilta olivat sitäkin pa-
remmat! (Lahjonta se on mikä kannat-
taa). Meidän anteliaisuudesta kertoi myös 
se, että tällä rastilla ulkopuolisetkin sai-
vat osansa Team Rainerin pullonhenges-
tä. Jälleen jouduimme myös laulamaan 
rastilla ja vieläpä tuomariston pyynnöstä 
(miksiiiiii!!??). Meidän suloääninen kuoro 
laulaa lurauttikin monia kappaleita pistei-
den takia. Tältä rastilla selvittyämme al-
koikin pitkä, mutta mukava matka kohti 
keskustaa. Matka Linnanmaalta Keskus-
taan on varmaan vain alamäkeä, sillä 
menomatka tuntui paljon lyhyemmältä 
kuin pyöräily takaisin Linnanmaalle noin 
kello 4.00 aamulla. Viattomat ohikulki-
jatkin saivat pientä hupia arkeensa, kun 
kahdeksan sadetakkeihin pukeutunutta 
henkilöä ajoivat pyörillään ja kuuntelivat 
mankasta Matti Nykäsen ”Elämä on laif-
fii”-piisiä aika monta kertaa. 
 
Neljännellä rastilla oli sitten ”the real” 
laulurasti. Pienen sekoilun jälkeen va-
litsimme hyvässä yhteishengessä ”Täti 
Monika”-laulun laulettavaksi. Joukkueel-
lamme oli tiukka paikka ja pisteet olivat 
hyvin tiukassa, sillä huonosti asennoitu-

neet tuomarit 
eivät ymmär-
täneet hyvän 
päälle. Voisi-
kohan tuohon 
katkeruuteen 
olla syynä myös 
se ettei jouk-
kueemme ollut 
parhaimmillaan 
tällä rastilla?! 
Kuitenkin pan-
nukakku kelpa-
si jälleen tuo-
maristolle ja 
saimme jatkaa 
m a t k a a m m e 
t y y t y v ä i s i n ä 
kohti seuraavia 
taisteluja. Täs-
sä vaiheessa kisaa ensimmäiset mene-
tykset koettiin, kun meidän mankka ei 
jaksanut enää suunnistaa äänekkäästi 
vaan päätti tyytyä olemaan hiljaa. Mut-
ta emme halunneet luopua äänekkyy-
destä, josta oli jo tullut Team Rainerin 
tavaramerkki.Tästäpä syystä me lauloim-
me loppumatkan ilman säestystä, ja to-
dellakin ilman minkäänlaista päämäärää.
 
Viidennellä eli speksirastilla (jäiköhän 
olympiatuli tänne?!) jouduimme taas jo-
nottamaan, mutta odottamisen ihanuutta 
lisäsi se, että tuomareina oli hyvin pukeu-
tuneita (mintunvihreäääääään) ammatti-
laistuomareita. Ja tästä päättelimme, 
että rutiinisuorituksella olisi mahdollisuus 
loistaviin pisteisiin  :). Pienen heilumi-
sen jälkeen pisteitä tulikin kiitettävästi ja 
pystyimme jatkamaan matkaa kohti seu-
raava rastia. Pienenä välihuomautuksena 
on mainittava, että tämän rastin tuoma-
rit olivat ehkä eniten humalassa, mikä 
johtui varmaankin kaikkien joukkueiden 
hienoista lahjuksista. Tämä rasti oli myös 
ensimmäinen rasti, jossa hommat eivät 
onnistuneet housut jalassa, valitettavas-
ti....  

Kuudennella rastilla olikin sitte korkea-
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arvoinen tuomaristo. Meiltäkin löytyi 
oma valttikortti tuomaristosta, mutta 
valitettavasti kyseinen henkilö ei ollut 
enää valttikorttikunnossa. Juomapelim-
me ei todellakaan ollut kovin omaperäi-
nen, mutta loistavien lahjusten ansiosta 
saimme taisteltua pisteitä itsellemme riit-
tävästi. Tässä vaiheessa iltaa alkoi olla jo 
kiire seuraaville rasteille. Poljimme pitkin 
patosiltaa semmosta vauhtia, ettei liiken-
neonnettomuuksiltakaan vältytty. Kyllä 
nuo syysliukkaat vaan yllättää joka vuosi 
;) Onneksi mukana oli jälleen se kuuluisa 
tuuri, ja vakavimmilta vahingoilta vältyt-
tiin.
 
Seitsemännellä rastilla nähtiin sitten jo 
vähän enemmän paljasta pintaa.Vaikka 
munaviestissä ei ennätyksiä tehty, oli 
tuomaristo vakuuttunut meidän kyvyistä. 
Ja koskaanhan ei ole pahitteeksi se, että 

tuomaristossa nä-
kyy tuttuja naamo-
ja. Esitimme vies-
tin päätyttyä vielä 
mahtipontisen Ti-
tanicin ja tuomarit 
hurmiossa antoivat 
meille loistavat pis-
teet. Tämän rastin 
jälkeen loppu al-
koi jo häämöttää. 
Ehdimme hyvissä 
ajoin kahdeksan-
nelle rastille, vaik-
ka jossain vaihees-
sa kisaa ehdimme 
jo pelätä, että aika 
loppuisi kesken. 
 
Rastille saapues-
samme huoma-

simme jälleen jonkin olennaisen elikkäs 
olympiatulen puuttuvan. No, kyllä sitä 
aina keinot keksitään. Ja pian meillä oli-
kin käsissämme uusi tuli. Vaikka olimme 
selviytyneet edellisille rasteille mainiosti, 
emmekä olleet eksyneet valerasteille, oli 
ohjelappusen lukeminen jäänyt hieman 
heikomalle… Mutta äkkiäkös me impro-
visoitiin tuomareille piknik ja luennoitiin 

Pellosta. Ei päästy edellisten rastien pis-
teiden tasolle, mutta onneksi eräs pelasti 
meille kohtuu hyvät pisteet. Mutta mei-
tä ei harmittanut, vaan lähdimme iloisin 
mielin suuntaamaan kohti Foxiaa.
 
Suorituksen aikana oli kuitenkin alkanut 
lievästi sanottuna nälättään ja kävimme-
kin eräässä hampurilaispaikassa osta-
massa murkinaa. Paperipussit kahisten 
siirryimme ruokailemaan erään joukku-
een jäsenen kämppään. Siellä sitä sitten 
juotiin ja syötiin ja juotiin. Porukalla pi-
dimme yhteishenkeä yllä ja lähdimmekin 
kohti Foxiaa luottavaisin mielin. Foxiassa 
näkyikin paljon tuttuja ja muillakin jouk-
kueilla tuntui menneen hyvin, mutta me 
luotimme itseemme. Ennen puolta yötä 
ehdimme vielä testata menon tanssipar-
ketilla, mutta sitten vetäydyimme reu-
nemmalle jännittyneenä kuuntelemaan 
tuloksia. Ja sieltähän se vihdoin tulikin; 
“VOITTAJAJOUKKE TEAM RAINERI!”. Nyt 
se oli sitten totta. Vaikka sitä oli illan mit-
taan aavisteltu, oli tunnelma joukkueen 
sisällä aivan huipussaan. Yhdessä me-
nimme sitten lavalle pokkaamaan palkin-
non ja nautimme saamastamme huomi-
osta. Onnittelijoita riitti ja pienryhmäoh-
jaajamme olivat niiiiin ylpeitä meistä.
 
Fuksisuunnistusta ei voi kokemuksena lii-
kaa hehkuttaa, niin loistava se oli. Pistää 
väkisin hymyilyttämään, kun muistelee, 
mitä kaikkea sitä tuli koettua. Ainakin 
meidän joukkueen kohdalla fusu ajoi asi-
ansa; opimme tuntemaan toisiamme ja 
tietenkin pidimme helkkarin hauskaa!

Team Raineri kiittää ja kumartaa

Team Raineri: Laura Hallikainen, Janne 
Hautala, Jarno Herranen, Matti Heikki-
nen, Ville Anttila, Tuomo Kinnunen, Antti 
Kiilakoski ja Joonas Haapalainen
 
 



Teksuutimet 3/2004

22

Teksuutimet 3/2004

23

Teekkarin syksy on täynnä murheita ja 
huolia. Haluan tällä kirjoituksellani nos-
taa kissan pöydälle ja saada muutkin 
kiinnittämään huomioita näihin räikeisiin 
epäkohtiin. Kirjoitukseni ei ole tarkoitet-
tu arvosteluksi millekään taholle suoraan, 
vaan yleiseksi mielenilmaukseksi.

Syksy on teekkarin murheellisinta ja 
stressaavinta aikaa. Kesän ajan teekka-
ri on yrittänyt ansaita rahaa jotta talvella 
pystyisi syömään muutakin kuin tonni-
kalaa ja makaronia. Tästä uurastukses-
ta KELA muistaa peruuttamalla opintotu-
kia, tai mikä pahinta: karhuamalla liikaa 
nostettuja takaisin (allekirjoittaneelta 
lähemmäs 1000€). Opiskelujen pariin 
palatessa itsetunto ja kunnianhimo on 
huipussaan, jolloin suhteellisuudentaju 
katoaa ja kursseja tulee haalittua liikaa. 
Viimeistään lokakuun vaihduttua marras-
kuuksi teekkari huomaa ettei noppia ole 
tullut yhtään ja opiskelumotivaatiota ei 
ole jäljellä tippaakaan. Tästä seuraa pa-
hanlaatuinen masennustila, jota edesaut-
taa päivänvalon puuttuminen. 

Uudet fuksit saapuvat syksyllä täynnä 
innostusta akateemisesta ilmapiiristä 
ja opiskelujen aloittamisesta. Teekkari 
muistaa oman upean fuksivuoden, kuin-
ka sokeasti silloin uskoikaan omaan tule-
vaisuuteensa ja maailman hyvyyteen, ja 
masentuu siitä että kaikki tuo on jo kau-
kana menneisyydessä. Tilalla on rästiten-
tit, täysin mahdottomilta tuntuvat hark-
katyöt, opintoaikojen rajaamiset ja aka-
teeminen masennus. 

Kauheinta teekkarin syksyssä on tietys-
ti se, että Wappuun on aikaa aivan liian 

kauan. Kun kirjoitan tätä juttua, tasan 
213 päivää. Se tuntuu todella pitkältä 
ajalta. Onneksi pientä lohtua tuovat lu-
kuisat syksyn aikana järjestettävät opis-
kelijabileet. Teekkarin mielessä pyörivät 
kuitenkin keväinen ilonpito ja vapauden 
tunne siitä, että taas on yksi vuosi selvit-
ty loppuun, menestyksellä tai ei. Teekkari 
kaivaa lakkinsa yhä uudelleen ja uudel-
leen esille, pitääkseen sitä käsissään ja 
tunteakseen edes pientä lohtua siitä, että 
lopulta Wappu tulee aina. Erityisen vai-
keata on myös se, että ensimmäisiä pik-
kujouluja pitää odottaa marraskuulle asti 
ja murhetta vielä lisää se, että rahat pitää 
kuluttaa kalliiseen viinaan, sillä opiskeli-
jaristeilyitä ei järjestetä syksyllä. Kevääl-
lä on GooM ja muut risteilyt, mutta syk-
syllä ei yhtään. Tällöin teekkari ei pääse 
suorittamaan kokonaisvaltaista tilanteen 
nollausta, jota voi tehdä vain risteilyillä, 
kaukana kaikista arvostelevista katseis-
ta. Paineet kerääntyvät ja kerääntyvät ja 
lopulta voivat purkautua mitä kauheim-
milla tavoilla, kuten euron iltoihin joka-
viikkoisella sortumisella. 

Pahinta tässä kaikessa on kuitenkin se, 
että teekkari tuntee olevansa täysin yk-
sin näiden ongelmien kanssa. Muut opis-
kelijatoverit vaikuttavat lähinnä Marco 
Bjurströmin aivopesemiltä muppeteilta. 
Teekkarin yrittäessä hiukan kertoa ahdis-
tuksestaan, opiskelijatovereiden mielestä 
tilanteen ratkaisee esim. uuden harras-
tuksen hankkiminen, asenteenmuutos 
tai jokin lattea mietelause kuten ”onnelli-
suus on ihmisestä itsestä kiinni”. 

Onneksi lopulta koittaa kevät ja teekka-
ri näkee valoa tunnelin päässä. Pohjalla 
kytee kuitenkin järkyttävä tietoisuus sii-
tä että kaikki tämä on koettava aina yhä 
uudestaan ja uudestaan, niin kauan kun-
nes joskus mahdollisesti valmistuu. Ei oo 
helppoo olla teekkari.

Piristävää syksynjatkoa!

Katri, tekniikan ylioppilas.

Teekkarin 
murheellinen syksy
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Oli uuden lukuvuoden ensimmäinen kou-
lupäivä ja sen iltana ensimmäinen fuksi-
sauna. Pelin avasi killoista sievin, Ympä-
ristörakentajakilta. Tapahtumapaikkana 
oli Teekkaritalo, jonka saunat olivat kyllä-
kin remontissa, ja tapahtuman virallinen 
nimikin oli fuksi-info. Tunnelma oli hy-
vin seesteinen ja kaikki mahtuivat hyvin 
pöytiin. Ohjelma koostui kalvosulkeisten 
kuuntelusta ja fuksipassien askartelusta.

Seuraavana päivänä vuorossa olivat mie-
het ja naiset mustissa. Meno oli aivan 
toista luokkaa jo alusta alkaen. OTiTin 
saunattomassa fuksisaunassa Talo täyt-
tyi täpötäyteen. Loppupään kalvoshow ei 
tuntunut kiinnostavan enää ketään, sillä 
kaikki halusivat innokkaina pihalle mölk-
kyä pelaamaan. Myös sisällä seurattiin 
peliä: Suomen ja Saksan ensimmäistä 
kohtaamista World Cupissa. Parissa pöy-
dässä oli käynnissä juomapeli joko kor-
teilla tai kolikoilla. Hymniä laulettaessa 
paikalla oli enää muutama fuksi. Caion 
sulkeutumisaikaan entreen teki lauma 
vaihtareita. Viimeiset taistelijat lähtivät 
puoli viideltä.

Kolmantena päivänä päästiin jo sauno-
miseen makuun. Optiem infosi fuksejaan 
Arkkaritalolla Pikisaaressa. Piirtoheitin-
tä ei löytynyt, joten esittelyt olivat ehkä 

hieman siedettävämpiä. Lässytysten 
jälkeen käytiin kaljaviesti pihalla. Vuo-
sikurssiin katsomatta tutalaiset juoksi-
vat veren maku suussa eikä soraihottu-
miltakaan säästytty. Juoksujen jälkeen 
kutsui saunan lämpö. Onneksi sauna oli 
edes lämmin, hanoista lämmin vesi lop-
pui kesken.

Maanantaina oltiin taas Talolla Prosen 
fuksi-infossa. Kalvot katseltuaan fuk-
sit osallistuivat takapihalla kaljaviestiin, 
jossa ykköstä kului useampi korillinen. 
Juoksentelu palkittiin kolmella ilmaisella 
kaljalla per fuksi. Sisällä paikalle tuotu 
televisio huokutteli suomalaisten ja sak-
salaisten kaukaloiden gladiaattoreiden 
toinen kohtaaminen. Iltaa piristi kahden 
OTY-aktivistin sauvakävelyohimarssi.

Pari päivää myöhemmin tie vei Hietasaa-
reen ja lääkisläisten kiltatalolle Valhal-
laan. Sähkösinistä sinfoniaa soitteli SIK. 
Esittelyt olivat pitemmät kuin muualla 
mutta toisaalta etunimellään esittäyty-
neelle vastasi fuksien kuoro, kuten AA-
kerhossa ainakin. Puheiden jälkeen pais-
tettiin makkaroita, pelattiin makkaroita 
ja saunottiin, lämmintä vettä ei kuiten-
kaan riittänyt koko illaksi. Illan kruuna-
si maestro Sahon uskomaton urkushöy. 
Hymnin aikaan paikalla oli fuxejakin vielä 

Toimitus testaa: Fuksisaunat
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iso lauma.

Perjantain infoa 
isännöi Arkkitehti-
kilta Arkkaritalolla. 
Lyhyehkön esitte-
lyn jälkeen pääs-
tiinkin alakertaan 
saunomaan. Sau-
nojia riitti niin mie-
hiä kuin naisia koko 
illan, eikä lämmin 
vesikään loppunut. 
Osa porukasta kävi 
meressä pulahta-
massa ja pukuhuo-
neen puolella pelattiin pullonpyöritystä.

Seuraavalla viikolla olisi ollut vielä Ko-
neen fuksi-info. Valhalla tulisi kuulem-
ma niin täyteen, ettei sinne tullut kutsua 
koko OTYlle kuten muihin infoihin oli tul-
lut.

-Mika

OTiTin fuksejakin kiinnostaa

Arkkitehtien fuksisauna

VPJ Haksu vastasi OTYn kalvosulkeisista
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Ymp OTiT Optiem
Päivämäärä 1.9 2.9 3.9
Testiaika 19:00-20:30 18:00-04:30 18:00-23:30
Paikka Teekkaritalo Teekkaritalo Arkkaritalo
Naisia Yli puolet Jokunen Muutama
OTYn 
edustajia 6 9 7

Tarjoilu Salaatti, lihapulla,
Lihapiirakka, 
makkara Sipsi, popcorn,

limsa, siideri, kalja limsa, siideri, kalja optiem (viini)

Muuta Kilteimmät fuksit Paras meno Kovin kilpailu

Optiemin viestijuoksua

OTiTin fuksit pelaavat mölökkyä SIKin fuksit kuuntelevat kiltisti
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Prose SIK Ark
6.9 8.9 10.9
18:00-21:30 18:15-0:15 18:15-0:15
Teekkaritalo Valhalla Arkkaritalo
Runsaasti Joitamia Paljon
5 7 7
Lihapiirakka, makkara Lihapiirakka, makkara Sipsi, keksi, porkkana
sipsi, kahvi, mehu kääretorttu, kahvi spagetti, punaviini
siideri, kalja limsa, siideri, kalja mehu, siideri, kalja
Paras lahjonta 
(fukseille) Paras tarjoilu Paras sauna

Proselaisten kaljaviesti

Ympin fukseja
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Oululaisten oma talo, modernin arkkiteh-
tuurin helmi, teekkaritalo on valmistunut 
vuonna 1994. Reilun kymmenen käyttö-
vuoden aikana talolle ei ole erityisemmin 
tehty korjausrakennusta, pieniä pintare-
montteja lukuunottamatta. Ahkeran käy-
tön ansiosta talo vaikuttaa huomatta-
vasti ikäistään vanhemmalta, asiaan on 
kuitenkin puututtu, teekkaritalon histo-
rian suurin remontti lähenee loppuaan. 
Kesän ja syksyn aikana saunan kunto on 
muuttunut välttävästä suorastaan erin-
omaiseksi. Keväällä ennen varsinaista 
remonttia uusittiin keittiökalusto koko-
naisuudessaan, sekä maalattiin ja ver-
hoiltiin salin tuolit. Tuolien ulkonäkö kiin-
nitti myös paikallisen pizzeria-yrittäjän 
huomion niin, että hän olisi ollut valmis 
ostamaan muutaman tuolin itselleen.
 
Remontin pääpaino on ollut saunasiiven 
uusimisessa. Kosteusvaurioista kärsinyt 
läntinen seinä on uusittu lähes kauttaal-
taan. Vain betoni- sekä teräsrakenteet 
on jätetty paikoilleen. Myös saunan si-
sällä olevat pintaverhoilut ovat poistettu 
ja uusitaan remontin aikana. Remontin 

Monet ovat ehkä huomanneet kasvavan lautakasan teekkaritalon 
pihalla. Talon vuokralaiset ovat myös pettyneenä huomanneet 
että saunaosasto on suljettuna ja siellä pyörii vaihteleva 
joukko remonttireiskoja. Mitä talolla oikein tapahtuu, sitä lähti 
teksuutimien toimitus selvittämään.

Teekkaritalon remontti

Ei täällä mitään kosteusvaurioita ole...
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myötä on saunan kosteus- ja homeon-
gelma korjattu, niin että saunominen on 
terveellistä myös ihmisille, ei vain teek-
kareille. Homeiset rakenteet ovat poistet-
tu ja rakenteelliset virheet korjattu. 
 
Talon kunnon pitäisi pysyä parempana 
tulevaisuudessa, sillä enää vesi ei pääse 
vuotamaan rakenteisiin. Saunan puura-
kenteet ovat suojattu puunsuoja-aineel-
la joka on voittanut innovaatiopalkinnon 
Suomessa ja palkittu myös ulkomailla. 
Puusuoja-aine estää homehtumisen, ja li-

säksi muuttaa mahdollisten 
homeiden myrkylliset aineet 
myrkyttömiksi. Remontin 
myötä uusittu ilmanvaihto-
järjestelmä säästää ener-
giaa, ja pitää huolen siitä 
että saunan sisäilma pysyy 
hyvänä. Remontissa on an-
nettu laatoituksen, sähkö-
töiden ja rännien laittamien 
ammattilaisten käsiin.
 
Talo valmistuu sitten kun 
ei enää tarvitse rakentaa, 
ajallisesti lokakuun loppuun 
mennessä, noin kuukausi 
suunniteltua myöhemmin. 
Jotta aikataulussa olisi py-

sytty, työntekijöiden olisi pitänyt olla te-
kemässä töitä yötä päivää. Saunan kos-
teusvauriot olivat oletettua pahemmat ja 
remontin ohella oli hoidettava myös opis-
kelu ja omat asiat, joten pieni viivästymi-
nen oli inhimillinen.

Vaikka remonttihommia ei olekaan täysin 
ilmaiseksi tehty, niin suurin osa työmää-
rästä on ollut talkoohommaa ja hyvänte-
keväisyyttä.
 
Remontin jälkeen talo pyritään pitä-
mään hyvässä kunnossa. Talon kunnon 

Miehiä työssä alakerran saunassa. Vas. Jukka, oik. Teuvo. 
Tekemistä riittää vielä

Lännenpuoleisesta saunasiiven seinästä poistettua puutavaraa
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Teekkaritalon remonttiin on tarvittu:
- n. 10 000 euroa
- n. 600 työtuntia
- 100 € kaatopaikkamaksuihin
- yli 1 km puutavaraa
- 500 km autolla ajoa
- ammattiapua
- moottorisahaa
- puutarharuiskua

valvontaan ja asiakkaiden ohjeistamista 
parannetaan, ja myös asiakkaiden aihe-
uttamat vauriot pyritään huomaamaan 
tarkemmin. Lupi-toimikunta ja lupin hal-
litus pitävät huolen talosta, toivottavasti 
paremmin kuin entiset sukupolvet.  Re-
montin jälkeen tekemistä on vielä paljon. 
Seuraavan listalla ovat edessä salin lat-
tian uusiminen sekä salin ilmanvaihdon 
parantaminen.
 
Remonttiryhmä:
Jukka Hautamäki
Juha Henner
Teuvo Korhonen

Apulaiset:
Ari Isola
Mikko Mäläskä
Sami Tervonen

Oulun teekkariyhdistys kiittää itsensä ja 
oululaisten teekkareiden puolesta teek-
karilupin poikia arvokkaasta työstä.

-Enali

Yläkerran löylyhuoneen kattoon ilmestyi vesiputous 
kevyesti kattoa painamalla

Juuri eronnut nainen käveli rannalla. Hän näki 
siellä oudon pullon ja avasi sen. Silloin hänen 
eteensä ilmestyi henki, joka sanoi:

- Kiitokseksi siitä, että vapautit minut tuosta 
pullosta, täytän kolme toivomustasi. Asiassa 
on vain yksi ehto, miehesi saa kaikkea toivo-
maasi kaksin verroin.

- Vai niin sitä hunsvottia onnistaa, tuumi nai-
nen ja mietti hetken. Sitten hän alkoi toivoa:

- Ensiksi toivon, että ylleni vaihtuu kolme ker-
taa päivässä viimeistä muotia olevat leninki 
ja naisten alusvaatteet. Toiseksi toivon, että 
saan samanlaiset rinnat kuin Marilyn Monro-
ella. Ja kolmanneksi toivon, että rakastelen 
joka ilta viiden isokaluisen miehen kanssa.

TYHMIÄ TÄYTEVITSEJÄ OSA II
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