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Yhy. 
Wappu tulee, ja se on hemmetin hyvä homma se. Välillä on tuntunut että polla 
leviää kaiken kiireen keskellä. Pahinta on tämä opiskeluaddiktio, minkä kehitin 
tämän vuoden aikana. Tentistä tullessa on aina jotenkin sellainen fiilis että pitäi-
si seuraava pruju ottaa käteen ja alkaa päntätä. Onnekseni OTY on työllistänyt 
minua niin paljon että prujun on voinut hyvällä syyllä aina välillä heittää huo-
neen nurkkaan. 

Perna on myös ollut kovilla. Tähän tilanteeseenkin on onneksi apu-
nsa, nimittäin köyhyys. Fiksusti en kovin innokkaasti töitäkään hakenut, 
niin eipähän ole rahaa juhlia. Toukokuu tuo tullessaan vielä ainakin kym-
menkunta tenttiä ja kesäkalenteri on vahvasti täytetty harjoitustöillä ja 
t iesmi l lä.  Jos nyt biitsille jossain välissä ehtisi niin hyvä olisi.

Niin, tähän numeroon. 7kiltaa on konseptina ollut 
j o  v u o s i a kehitteillä, kun tässäkin teekkarisakissa 
villejä vii- dakkohuhuja ja s(k)andaaleja aina 
liitelee, ja tänä vuonna vihdoin kriitt inen 
massa ylittyi hullun tiedotusvastaavan muo-
dossa ja lehti saatiin aikaiseksi. Ulkoasu 
ja  os in sisältökin mulkattiin esikuvan mu-
kaiseksi, mutta kyllä Teksu on silti aina ja yhä 
Teksu. Seuraavaankin numeroon voi toki 
juoruja lä- hetellä, me ne innolla julkaisemme. 

Lähetelkäähän kesälomareissuiltanne ah-
kerasti OTY:lle postikortteja, tai jos ette töiltänne lomille 

pääse niin sieltä konttorista sitten, kun-
han ette nykyiset ja tulevat Teekka-
rit unohda, että OTY:ssä on elämää 
kesän, ja fuksivuotenne jälkeenkin. 
Ja tavataanhan toki Beach Partyssä!
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Oivallisesti valmistuneet
Huttunen Sami, tietotekniikan koulutusohjelma, valmistunut 24.2.
diplomityö: Automaattinen kamerapohjainen etäopetusjärjestelmä

Koivula, Minna, ympäristötekniikan koulutusohjelma, valmistunut 24.3.
diplomityö: Ongelmajätekaatopaikan tiivistyskerroksen mitoituksen optimointi huomi-
oiden materiaalien haitta-aineen pidätysominaisuudet

Kellokumpu Vili-Petteri, tietotekniikan koulutusohjelma, valmistunut 24.3.
diplomityö: Human Activity Recognition from Video Using Sequences of Postures 
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Töttöröö.. Hyvästi selevä 
päevä!

Niinpä niin. Wappu paahtaa 
kohti kovempaa kuin Räikkösen 
autosta irronnut rengas. Tus-
kin tästäkään Wapusta selvi-
tään ilman pernan repeämistä 
ja ehkä europpan kovinta deli-
riumia. Mutta asiaan..

Mikä: Wappu 
Milloin: Kohta
Missä: Ainoastaan Oulussa
Miksi: Pitäähän yksilöiden saada juhlia 

kunnol la poru-
kassa edes kerran 
vuodessa
Mitä: No siis ihan 
sikahilpeet bileet
Kö?: Kyllä.. totta 
se on

Wapun matemaattinen kaava:
[(Koiravesi * n) + (Mäykkis * n) ] / 
älykkyysosamäärä = tappokerroin, kun 
n>0 & n->Inf
Wapun teemahuudahdus:
Rääääääääääääääääääääk!

Wapun teemaviisaus:
Ennen lepakkoa ei voi olla munaa koska 
viina tulee virosta eikäkö...

Wapun teematervehdys:
Idioottien idiootti. Voitko olla rääkymät-
tä? 2 sekunttia? yyyyyyyy

Mistä löydät puheenjohtajan 
Wappuna:
Kirkkovenesouduissa istumassa korke-
an puun oksalla ja rääkymässä. Toinen 
vaihtoehto on Waatonaatonbileissä 
lavalta pukeutuneena naisek-
si. Entäs jos ei kum-
mastakaan? 
No 

sit 
se  on hu-

kassa.  Ehkä ka-
tuojassa. Ehkä. Saattaa olla 
myös Caiossa. Ehkä

Wappu saa vanhankin 
konkarin sekoamaan.. 
On se vaan ihana 
tapahtuma. Muis-
takaa juhl ia s i l lä 

wappu on vain kerran 
vuodessa ja joulu joka 

vuosi. Lopullista sekoa-
mista odotellessa. Roger 

and out! :)

Lasse Määttä - Piääpaholaisten piääpölijä

LASSEN

WAPPUSUUNNITELMAT
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Lasse Määttä - Piääpaholaisten piääpölijä

Mahotonta meininkiä tämä sor-
san elämä. Välillä kelluu, toisinaan 
vaan puoliksi (pyrstö pystyssä tie-
tenkin) ja loput ajasta ollaan sitten 
ihan sukelluksissa ja pinta hukassa. 
Teksutkin tulee ja menee niin että 
vuoden ensimmäinen oma palsta 
on työn alla vasta nyt kun jo toisen 
numeron deadline meni pari päivää 
sitten. Huokaus.

Nakkiosasto (pullaa...)
Vuoden vaihteessa vaihtui niin OTY:n kuin 
muidenkin puljujen hallitukset ja nyt kauden 
puolessa välissä alkaa jopa näyttää siltä että 
homma toimii. Soposorsasta tuli kaikkien 
fuksipalleroiden emo, ja tekemistä on sitten 
riittänytkin kun vielä komennettiin kehittä-
mään fuksitoimintaa entisestään ja nosta-
maan liittymisprosenttia. Vuoden alussa tein-
kin toiminnan kehittämisen pohjaksi fukseille 
kyselyn mm. aiheesta mikä toimii, mikä ei. 
Ihan älyttömän paljon apuja en vastauksista 
kuitenkaan saanut yleisimmän palautteen 
ollessa ”hyvin te vedätte / jatkakaa samaan 
malliin / kaikki 

tapahtumat on ollu ihan kivoja...” Tämän 
lehden julkaisuhetkellä kyselyn lopullisten tu-
losten pitäisi muuten viimein olla luettavissa 
OTY:n nettisivuilla. Fuksiohjuksen tehtävänä 
on myös toimia kaikkien kiltojen fuksivasta-
avista ja vastaavista koostuvan fuksijaoksen 
pomottelijana. Jaoslaisten kanssa kokoustel-
laan säännöllisen epäsäännöllisesti, suunni-
tellaan kiltojen ja OTY:n fuksitoimintaa, jär-
jestetään fuksitapahtumia sekä parannetaan 
maailmaa.

Wappu tuloo -ohjeita fukseille
Sieltä se tulla jollottaa, fuksin kuolema ni-
mittäin. Ennen Wappuaamua ja syntymistä 
yhden solmun Teekkariksi on kuitenkin suo-
riuduttava melkoisesta määrästä rituaaleja 
ja Wapputapahtumia, joista selviämiseen 
seuraavassa vähän ohjeistusta. Kiltojen 
Wappuinfoissa on toki suoritettu perusteel-
linen perehdyttäminen, mutta kuten kaikki 
tiedämme, kertaus on opintojen äiti ja isä 
ja loppusuku. Sitä ei tarvi kauaa miettiä, 
minne pitäisi mennä ja mitä tehdä, Wapun 
ohjelmalärpäke vaan haalarintaskuun ja 

kone käyntiin. 
Kirkkovenesou-
duistahan haus-

kuus viimeistään alkaa ja fuksilakkien polt-
tohautaukseen asti pitäisi jaksaa. Suosittelen 
varaamaan jääkaappiin tarpeeksi sekä nes-
teytystä että ruokaa, aamuisin molemmista 
on arvaamatonta hyötyä kun kohta pitäisi 
taas olla jo jossain. Kofeinisteille Wappu on 
vaarallista aikaa kun ei todellakaan kerkeä 
miettimään mistä saisi kupposen kahvia 
saati milloin on edellisen juonut. Mutta siis 
oli miten oli, fuksiwappu on vain kerran ja 
siitä todellakin kannattaa ottaa kaikki irti.

Uitto
Kiltojen välisestä uintijärjestyksestä kamp-
paillaan suuressa fuksikisassa tempausten 
yhteydessä torinrannassa pe 29.4. klo 12. 
Killan sisäinen järjestys puolestaan määräy-

SORSA RÄÄKKYY
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tyy fuksipisteiden perusteella ja tulee 
teille sähköpostilla, ja kaikkien olisi 
syytä tietää kenen jälkeen pulahtaa, 
vaikka kaikkien nimet kuulutetaan-
kin, jotta turhilta viivästyksiltä välty-
tään. Aidatulle uittoalueelle vain yksi 
kilta kerrallaan. Itse suorituksen aika-
na a) pidä kengät jalassa, mielellään 
jotku vanhat rähjät niin ei mee uudet 
bootsit pilalle b) jätä silmälasit ja 
muu vastaava irtaimisto vaikka fuksi-
vastaavallesi c) älä hyppää, älä edes 
haaveile hyppääväsi vaan istu ahte-
rillesi ja laske d) kastele myös pää, 
vasta 
sitten 
suori-
tus on 
täy-
sin hy-
väksy t tävä e ) 
älä lähre niissä 
märissä kamp-
pe i s sa  kov i n 
kauas haahuilemaan, tulee kuume ja tauti 
ja f) älä vedä hirveitä lärdejä, sillä lakki 
pitää tulla hakemaan aamuyöllä. Ai niin ja 
siihen uiskenteluasuun saa panostaa, par-
haat voidaan bongata lehtiin ja jopa maik-
karin uutisiin...

Lakitus
Teekkarilakit luovutetaan Wapun fuksiru-
tiineista kunnialla suoriutuneille fukseille 
Rauhalan sisäpihalla alkaen klo 4:00 Wap-
puaamuna. Saavu paikalle ajoissa ja etsi 
oman kiltasi lakituspiste. Saat Teekkarilakin 
ja kokardin, jota ei kannata hajottaa yrittä-
mällä änkeä se samantien paikalleen. Ehtii 
myöhemmin kyllä. Lakki tulee korkata, ja 
korkkauksen suorittaa vastakkaista suku-
puolta oleva wanhempi tieteenharjoittaja 
(siis Teekkari). Lakin naruun tehdään solmu, 
saa harjoitella etukäteen kotona, ei ole 
ihan normisolmu. Ja tärkein; Teekkarilakin 

saa painaa päähän 
vasta, kun OTY:n pu-
heenjohtaja julistaa fuk-

sit kuolleiksi ja 
uudet Teekka-
rit suntyneiksi 
klo 5:00. 

Onko elä-
mää Wapun jälkeen?
Huoli pois, on sitä. Kesä ja biitsikelit tulee, 
linnut livertää eikä ole (paljoa) tenttejä, 
mutta tekeminen ei silti lopu. Launtaina 7.5. 
pidetään OTY:n pienryhmäohjaajakoulutus 
vol 1 klo 14 alkaen, tervetuloa vaan kaikki 
kyseiseen toimeen valitut syömään pullaa, 
oppimaan ja saunomaan. Äitienpäivänä 
surulakitetaan ne onnettomat fuksipallerot 
jotka eivät Wappuna lakkiaan saaneet. Syk-
syllä sitten maailma taas räjähtää kun uusi 
lukuvuosi käynistyy ja tupa on täynnä tuo-
reita tulevia Teekkareita. Mutta siitäpä ehtii 
rääkyä sitten lähempänä enemmän. Eipä 
tässä kummepia lätinöitä varmaan kukaan 
enää kaipaa, toivotan kaikille Teksuutimien 
erikoisnumeron lukijoille, erityisesti tietysti 
fukseille, sangen miellyttävää Wappua!

"Kofeinisteille Wappu on vaarallista aikaa kun 
ei todellakaan kerkeä miettimään mistä saisi 

kupposen kahvia "

Fuksiohjuksenne Anne, aKa sorsa

"korkkauksen suorittaa vastakkaista sukupuolta 
oleva wanhempi tieteenharjoittaja"



9

Olun Tekariyhdistys ry ilmoit-
taa vastaamattomuutensa siitä, 
että tuote noudattaa Euroopan 
neuvoston direktiivin 666/69/
EIH- tai ylipäätänsä mitään mui-
takaan määräyksiä. Vaatimus-
tenmukaisuusilmoituksesta on 
kopio WWW-osoitteessa  http://
www.oty.fi/suomi/wappu2005/
Wappuheilojen saatavuus voi 
vaihdella alueittain. Saat lisätie-
toja lähimmältä Ööpisenmyyjäl-
tä ja/tai Olun Tekariyhdistyk-
sen hallituksen jäseneltä.

Turvallisuutesi vuoksi
Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vas-
tainen käyttö saattaa olla vaa-
rallista tai hyvän maun vastais-
ta. Lue koko opas saadaksesi 
lisätietoja
Yhdy turvallisesti
Älä yhdy Wappuheilaan sil-
loin, kun se on kielletty tai voi 
aiheuttaa häiriöitä tai vaarati-
lanteen.
Liikenneturvallisuus
Älä noudata alitajuntasi antamia ohjei-
ta, vaan pidä kädet tiukasti ratilla. Myös 
Wappuheila voi pitää kätensä ja suunsa 
erossa käyttäjästä ajon aikana.
Häiriöt
Kaikki Wappuheilat ovat alttiita häiriöil-
le, jotka voivat vaikuttaa Wappuheilan 
toimintaan. Mikäli häiriöitä alkaa esiin-
tymään liiaksi, on suositeltavaa vaihtaa 
Wappuheila toiseen 
Sulje wappuheilan suu tarpeen 
vaatiessa
Noudata kaikkia rajoituksia. Liian puhe-
lias Wappuheila voi häiritä järjestelmiesi 
toimintaa. 
Käytä järkevästi
Käytä Wappuheilaa vain ”normaaleissa” 
asennoissa käyttöohjeen mukaisesti. Älä 

koske tussuun tarpeettomasti.
Lisälait-
teet
Kaiken-
laisia 
jänniä 
lisälait-
teita on 
saa-
tavilla 

muun muassa Rakkauden 
Helmestä ja Erotica Shopista. Varmista 
lisälaitteiden sopivuus Wappuheilaltasi.
Tietoja laitteesta
Ohessa kuvattu Wappuheila on hy-
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väksytty käytettäväksi Wappuna Oulun 
alueella ja sen välittömässä läheisyydes-
sä. Kun käytät Wappuheilaa, noudata 
paikallisia lakeja ja kunnioita muiden 
yksityisyyttä ja muita oikeuksia. Varoitus: 
Wappuheilan on suositeltavaa olla he-
reillä, kun käytät sen toimintoja. 

Yleistä tietoa
Tunnistekortti
Wappuheilan lompakossa on tunnis-
tekortti, jossa on tärkeitä tarvitsemiasi 
tietoja. Kortissa lukee joko ”ajokort-
ti” tai ”henkilöllisyystodistus”. Tarkista 
kortin tiedot aina ennen Wappuheilan 
käyttöönottoa! Liian nuoren Wappuhei-
lan käyttö voi johtaa jopa vankeusran-
gaistukseen. Väärää sukupuolta olevan 
Wappuheilan käyttö taas saattaa johtaa 
pitkäkestoiseen häpeäntunteeseen. 
Datansiirron varmistusvälineet
Suojakumi: Tämä laite suojaa Wappu-
heilaasi ja sinua datayhteyden aikana 
sekä luvattomilta taudeilta että luvatto-
malta jälkikasvulta. Kumia ei välttämättä 
toimiteta yhdessä Wappuheilan kans-
sa, joten suosittelemme lämpimästi sen 
hankkimista erikseen.
Sisällön noutaminen
Wappuheila toimitetaan ”as is” –peri-
aatteella, eli uuden sisällön noutaminen 
siihen ei ole mahdollista. Heilaan voi 
olla ladattu jo valmiiksi sellaista sisäl-
töä, joka aiheuttaa toimintaongelmia. 
Olun Tekariyhdistys ry ei takaa luotetta-
vuutta tai ota vastuuta sisällön aiheut-

tamista vahingoista (Kts. ”Datansiirron 
varmistusvälineet”).

Näin pääset alkuun
1.Äänenvoimakkuus (säätöä ei ole, 
Wappuheila on pääsääntöisesti melko
hiljainen, jos juotat sitä sopivasti)
2.(Data)puskurit 
3.Lisälaitteiden liittämisportti
Suojakumin asettaminen
Pidä kaikki suojakumit poissa pienten 
lasten ulottuvilta. Lisätietoja suojakumi-
en saatavuudesta saat lähikauppiaal-
tasi. Ota suojakumi pakkauksesta ja 
rullaa se datakaapelisi päälle ennen yh-
distämistä naarasliittimen kanssa. Suo-
jattu kaapeli yhdistetään lisälaiteporttiin 
ja siirto käynnistetään niin sanotulla 
esilämmittelyllä. Samaa suojakumia et 
voi käyttää useammin kuin kerran, mikä 
kannattaa pitää mielessä isompien tie-
donsiirtotapahtumien yhteydessä. 

Perustoiminnot
Wappuheila 2005 voihkii, livertelee ja 
lirkuttaa korvaasi, mikäli käytät sitä oi-
kein. Wappuheilan moitteettoman toi-
minnan varmistat helposti pienillä an-
noksilla yhdistettä C2H5OH. 

Olun Tekariyhdistyksen tyhjänlomittaja Tane

V a r o i t u s
Nimensä mukaisesti Wappuheila on käyttökelpoinen vain Wapun ajan. Mikäli huomaat käyttäväsi 
Wappuheilaa Wapun ulkopuolellakin, olet onnistunut vahingossa päivittämään heilasi Tyttöystävä 2005 
–malliin. Tämän mallin ongelmia on muun muassa liiallinen äänenvoimakkuus sekä toistuvat ongelmat 
datansiirtoyhteyksissä. Olun Tekariyhdistys ry suositteleekin mallin vaihtoa Kesäkissa 2005:een, jossa 
edellä mainitut ongelmat on korjattu.
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HAALARIMERKKIKATALOGI
Wapun lähestyessä on aika pistää sotisopa koreaksi. Tähän on koot-
tu Oulun yliopiston teekkarikilloilta löytyviä haalarimerkkejä, sekä 
muutama muu oiva merkki. Jos et ole vielä keräämistä harrastanut, 
näistä on hyvä aloittaa! Neula ja lankaa kutsuu, tai Tiimarista saa 
kangasliimaa.

Kone

2,5€
2,5€

SIK

1,5€

1,5€

1,5€

2€

2€
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1,5€

2,5€

2,5€

2,5€

OTIT

Prose

3€
3€

3€
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Prose
2€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

3€
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3€

3€

3€ 2,5€

Ymppi

Optiem
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Muita
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”Jäynän tarkoituksena on tuot-
taa hyväntahtoisesti riemua it-
selle, jäynän kohteelle ja suurel-
le yleisölle. Jäynä ei tosimielellä 
ota kantaa uskontoon tai poli-
tiikkaan. Se on luonteeltaan yl-
lätyksellinen, tekniikan keinoja 
hyväksikäyttävä ja epäsovinnai-
nen. Jäynä voi olla kestoltaan 
lyhyt tai pitkä. Jäynä ei solvaa, 
rienaa, turmele, varasta tai 
tuhoa. Jäynä ei aiheuta kenel-
lekään taloudellisia, henkisiä 
tai fyysisiä vaikeuksia. Jäynä ei 
saa kohdistua millään muotoa 
poliisi- tai pelastusviranomaisiin 
eikä ylituomariston jäseneen.” 
(Valtakunnallisen jäynäkilpai-

lun säännöt)

Vuonna 1995
Videomateriaalin perus-

teella vuosi 1995 oli 
varsin vaihteleva 

jäy- närintamal-
la.  Pai- kallisissa 
jäynäkisois- sa ki l lat 
toteuttivat hy- vinkin 
eritasoisia jäyniä, 
joukossa sekä hyviä 
että huonoja. Pala-
taanpa kymmenen vuotta 
taaksepäin ja kurkataan mitä 
SIK, YMP ja OTiT puuhastelivat 
tuolloin paikallisten jäynäkisojen 
aikaan.

Viinapullo ei aukea
SIK:in jäynät olivat yleisesti ottaen melko 
heikohkoa tasoa. Ainoa puijaus, joka 
paremmin jäi mieleen sekä hieman 
herätti hilpeyttä, oli viinapullon aukai-
suyritys. SIK oli hankkinut perinteisen 
viinapullon varustettuna korkilla, jota on 
mahdotonta saada auki. Keskustassa sit-
ten SIK:in edustajat pyysivät ohikulkijoil-
ta apua oikuttelevan pullon korkin kesyt-
tämiseen. No, eihän se korkki auennut. 
Sinnikkäimmät yrittäjät jaksoivat vääntää 
korkkia lähemmäs 15 minuuttia, ennen 
kuin luovuttivat päivitellen kipeytyneitä 
käsiä. Kyllä vähän huvitti…

YMP:in poronjäkäläpallerot
YMP epäonnistui täysin. Kyseisen killan 
jäynät olivat vieläkin kehnompaa tasoa 
kuin SIK:in. Varsinkin Diakonissalaitok-
sen katolle hinattu iso lakana, jossa luki 
teksti ”Kuivaa lihaa” osoitti melkoisen 
huonoa makua. YMP myös muun mu-
assa keräsi adressia poronjäkäläpalle-
roiden puolesta. Mitä ihmeen poronjä-
käläpalleroita?! Arkisto ei paljastanut 
enempää. Lisäksi Rotuaarilla palloilivat 
eksyneen näköiset, tiettävästi Rakentaja-
kiltaan kuuluvat ruotsalaispojat Gunnar 
ja Peter, jotka yrittivät kysyä neuvoja ohi-
kulkijoilta. 

Pyllynkaivelua pankkiau-
tomaatilla

Toisin kuin Teekkarikollegan-
sa OTiT suoritti toinen 

toistaan hauskempia 
j ä yn i ä .  Rak s i l an 

marketeilla sivus-
takat- so ja t  sa i va t 
todis- taa eri t täin 
iljettävää toimintaa. 
Jäynäjoukku- een edustajalla 
ol i  takataskus- saan suklaata, jota 

JÄYNÄARKISTOJEN AARTEITA”Kuivaa lihaa”



17

hän sitten pankkiautomaatille jonot-
taessaan kaiveli housuistaan hyvinkin 
epäilyttävän näköisesti. Kaiken kruuna-
si se, kun kyseinen henkilö edelleenkin 
jonossa seistessään nuuhkaisi ruskeaksi 
värjäytyneitä sormiaan, jotka sitten pisti 
suuhun. Onhan se suklaa hyvää, kaikki 
vaan eivät tienneet sen olevan suklaa-
ta… OTiT myös jäynäsi ihmisiä 
kotiovella. Postipojaksi pukeu-
tunut jäynääjä vei ystävällisesti 
Sex-Marketin tilauksen pake-
tissa tilaajan ovelle. Tosin 
oven a u k a i s i j a  e i 
ilmei- sestikään 
”muis- tanut” ti-
lanneen- sa mi-
tään kysei-
sestä 
liikkees- tä 
varsinkin, kun paketissa 
luki kissan kokoisin kir-
jaimin SEX- MARKET!!!

OTiT:in  in-
teraktiivinen 
malli-
nukke
OTiT puija-
si myös Vero 
Modan näyteik-
kunassa. Rons-
kimman puolei-
nen joukkueen 
jäsen puet t i in vallan 
kauniiseen kesämekkoon, minkä jälkeen 
hän pujahti mekkoineen päivineen näy-
teikkunaan kanssasisartensa seuraksi. 
Mekkokin oli ihan samannäköinen kuin 
muilla ”tytöillä”. Interaktiivinen mallinuk-
ke ihastutti Vero Modan asiakkaita myös 
liikkeen sisällä poseeraamalla kauniisti 
ja varsin, öh, näyttävästi. Oli muuten 
varmaan ollut naisten vaatteissa ennen-

kin, sen verran luontevasti kyllä sujui… 
Allekirjoittaneen mielestä vuo-

den 1995 parhaat jäynät olivat kiis-
tatta OTiT:in joukkueen suorittamat 
puijaukset, mutta kukahan vei voi-
ton kymmenen vuotta myöhemmin?

Jamppa

Ronskimman puoleinen joukkueen jäsen 
puettiin vallan kauniiseen kesämekkoon, minkä 

jälkeen hän pujahti mekkoineen päivineen 
näyteikkunaan kanssasisartensa seuraksi. 
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Teksun toimittajat ovat 
tunnetusti monipuolisia taitajia. Teh-

tävänämme on jatkuvasti etsiä mahdollisia parannus-
kohteita, määrittää viat, kehittää ratkaisuehdotuksia ja lopulta toteuttaa 

uudistusprosessi. Vai kuuluikohan tämä työ johonkin muuhun toimintaan? Ei väliä, 
sillä keskeisesti kuitenkin toimittajan työhön määritellään tyylissä harhautuneiden 
teekkareiden opastus paremman ulkonäön omaavien piiriin.

Ensimmäisenä muuttumisleikkiin valittiin sangen haasteellinen tapaus, 
Jukka Kontsas konefuksi 2004. Jukalla oli hieman haalistuneet hiukset kont-
rastina vaaleita tupsuja siellä täällä. Lisäksi Jukan malli oli reilusti ylikasvanut 
ja niskassa liihotti etuosaan verrattuna huomattavasti pitempi takatukka. Niin 
kuin kuvasta voi huomata, oli körttimäinen polkkatukka varsin brutaali esitys. 

Suunnitelma: 
Tarkoituksena oli löytää Jukan kasvonpiirteet ja nostaa painoa leuan tasolta kohti 
päälakea. Tilanteeseensa erittäin kyllästynyt Jukka toivoi muuttumisleikin avaavan 
paremmat mahdollisuudet niin naismarkkinoilla kuin myös opiskelumenestyksen 
suhteen, sillä pitkä tukka oli haitannut katseen kohdistamista ja aivojen nopeaa 
reagointia.

Toteutus: 
Etsimme talon tylsimmät sakset ja harvimman hiusharjan. Näillä ammattilaisväli-
neillä kävimme Jukan vallattoman surffiblondin kimppuun. Leikkauksessa lyhennet-
tiin reilusti oikeaa puolta, josta linjaa pidennettiin vasemmalle puolelle. Takatukka 
pätkittiin keittiön lattialle ja harvakseltaan jätettiin joitain tupsukoita muistoksi van-
hoilta ajoilta.  

Arvio: 
Jukka oli varsin tyytyväinen lopputulokseen. Ehkä hieman hämmennystä oli herät-
tänyt muutosleikistä aiheutuneet kovat fyysiset kivut päänahka-alueella ja korvasta 
valuva outo neste, mutta kuten vanha sanonta kuuluu: ”Kauneuden eteen kannat-
taa kärsiä!”

Muutoksesta vastasi Meri-Tuulia

MUUNTUMISLEIKKI
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Before

AFter

Process
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#OTY.HALLITUS
Tähän jäi tyhjä sivu. Piti saada 

jotain, nopeasti ja epätoivoisesti.
* TheFU changes topic to ‘Kokous ja koulutus La 8.1 klo 18.00-> @T-
Talo’
[14:07:04] <Rey-> jaha. vanhaksi oon tulossa ku eka aattelin et miksi 
se kokous tietotalossa on...
[14:07:11] <Rey-> tätä se saunan puuttuminen teettää!

[21:29:35] <raksapm> nyt meni irkkineitsyys
[21:30:22] <Rey> olen iloinen että olin tätä todistamassa
[21:32:13] <Rey> mikä toi nicki o ? raksapimu?
[21:32:40] <raksapm> raksa playmate, että melkein oikein
[21:33:29] <Rey> close enough

[20:47:30] <Rey> Pitäisikö teekkareiden opiskelijajärjestöjen toimin-
ta kieltää vai millä kierre saataisiin katkaistua? Teekkareissa yh-
distyvät matemaattinen lahjakkuus ja huono yleissivistys ja historian 
tuntemus. Yhdessä nämä muodostavat vaarallisen yhdistelmän.
[20:47:39] <Rey> historianopiskelijan katkeraa tilitystä? :)

[14:59:55] <kelly-> mun mp3-soittimeen ei voi laittaa uusia biisejä, 
se on jotenki rikki, arvatkaa onko kamalaa kuunnella kokoajan niitä 
antti tuiskun vuoden takasia hittejä! jotka siis sillon laitoin
[15:00:27] <Moo-> kelly: yhyy, antti on ihqu <3
[15:01:00] <kelly-> i know!
[15:01:10] <kelly-> oon käyny antin IKÄRAJATTOMALLA keikallaki
[15:01:17] <Moo-> ei ylärajaa?

[15:31:24] <kelly-> mää luin kerran sen isännän kansion läpi, jossa 
on kaikista vanhoista wapuista tietoa, oli tosi hassu:D
[15:31:54] <kelly-> joskus 80-luvulta oli lause: “pidä koko wapun 
taskussasi otyn rahoja 2000-3000mk, voi tulla yllättäviä menoja”
[15:32:51] <kelly-> hei voin kysyä meiän iskältä jotaki ku se oli 70-
luvun lopulla teekkari ja oli aktiivinen ja tietää tosi paljon sitä 
aikasemmistaki teekkariajoista
[15:38:01] <kelly-> se on kertonu tosi hauskoja juttuja fuxiuitoista, 
ennen  siellä piti kaikkien uida nakuna
[15:41:00] <kelly-> ennen fuxiuitoissa ne tyypit laskettiin veteen 
nosturin päässä olevassa häkissä mutta se jouduttiin lopettaan ku 
jotku oli tehny sellasen jäynän että sitä häkkiä ei saatu pois ve-
destä ja ne tyypit jäi sinne veteen muahahahahhaa (ei hukkuneet)

[00:12:29] <Rey-> jooh sehän riittäs ku yhtenä vuotena sais^H
[00:12:29] <Rey-> ni tulis muinakin
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Speksin tekeminen on paljon 
muutakin kuin mitä monet ajat-
televat. Pitää olla näyttelijät ja 
bändi, tietenkin, lavastajat sekä 
pari yleismies jantusta. Käsikir-
joituksen teko luonnistuu parissa 
kuukaudessa kavereiden hienoi-
sella avustuksella, bändi taas 
kootaan parhaista kavereista 
ja heidän kavereistaan. On se 
helppoa, kun sen osaa! ”Eihän 
se aivan noin voi mennä”, ajat-
telin jo fuksipalleroisena. Vii-
mein tartuin tuumasta toimeen: 
v i e t i n  Te k-
suutimien toi-
mittajan omi-
naisuudessa 
noin 27 tun-
tia tiistaiaa-
mupäivästä 
22.3. lähtien speksiläisten mat-
kassa kirjaten muistiin faktoja 
tämän vuoden Teekkarispeksin 
tekemisestä. Osan speksiläisten 
tarinoinnista, joka aivosolujeni 

sopukoihin noina tunteina kät-
keytyi, kerron nyt tässä jutussa.

Speksiä tekevään iloiseen ryhmään 
pujahtaa erinäisten vaiheiden kautta 
ahkeria ja ennen kaikkea innokkaita 
ja luovia tekijöitä, joista kaikki lukuun 
ottamatta palkattua ammattilaisoh-
jaajaa ovat ainakin jossain määrin 
opiskelijoita. Juteltuani naksuilla muu-
taman speksiläisen kanssa aamuyön 
hämärinä tunteina ymmärsin, että kun 
”annoin [speksille] pikkusormen, se vei 
koko käden”. Moni jää koukkuun po-
rukan rentoon ilmapiiriin (tai ties mihin 

muuhun lie). Muistelen kuulleeni, että 
eräälläkin oli jo seitsemäs vuosi spek-
sissä meneillään – eikä siinä kaikki, 
vaan kyseinen herra oli mukana sekä 
NääsPeksissä että Teekkarispeksissä! 

TEEKKARISPEKSI 
2005

Räjähtävä aloitus Linnanmaan promo-Räjähtävä aloitus Linnanmaan promo-Räjähtävä aloitus Linnanmaan promo-Räjähtävä aloitus Linnanmaan promo-
iskuille, ihan aito tilanne, ei

mikään lavastus!
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Mukana oli muitakin usean vuoden ko-
kemuksen kartuttaneita alan harrastajia.

Speksin alkuvaiheet
Edellisvuoden heinäkuussa on speksin 
käsikirjoituskilpailun deadline. Juonen-
käänteet ja raflaavat repliikit ovat var-
masti pyörineet kirjoittajien mielessä 
useamman kuukauden ajan jalostuen 
pienissä osissa konkreettisiksi kohtauk-
siksi. Näistä puolestaan syntyy moni-
vivahteinen kudelma, ehdotus speksin 
alustavaksi käsikirjoitukseksi. Anonyy-
meinä esiintyvien opiskelijoiden käsi-
kirjoitusehdotuksia tulee vuosittain yh-
destä viiteen kappaletta, joista speksin 
tuottajat ja ohjaaja valitsevat parhaan 
elokuun alkuun mennessä. He pitävät 
tulevan speksin aiheen visusti omana 
tietonaan, ja muokkaavat tekstin syksyn 
aikana toimivaksi kokonaisuudeksi yh-
dessä käsikirjoituksen laatijan kanssa. 
Tänä vuonna käsikirjoitus käytiin ensim-
mäisen kerran läpi näyttelijöiden kanssa 
juuri ennen joululomaa, ja vasta silloin 
saivat speksiläiset tietää juonen kulun.

Mutta palataanpa vielä alkusyk-
syyn ja itse speksin lavatähtiin. Silloin 
oli näyttelijöiksi mielivien osallistuttava 

maksulliselle improvisaatiokurssille, sillä 
vain käymällä tuo kurssi oli mahdollista 
päästä lavalle näyttämään taitonsa ja 
osoittamaan karismansa. Kurssi kesti pari 
kuukautta. Ehdokkaiden joukosta ohjaa-
ja valitsi rooleihin sopivimmat – pää-
tökseen vaikuttivat niin luonne, näytteli-

jän- ja laulajantaidot kuin ulkonäkökin. 
Roolijako oli 
selvi l lä mar-
ra skuun  lo -
pulla. Koke-
laskaartille 
tiedotettiin 
val innan tu-
loksista, mutta 
speksin käsi-
k i r jo i tus tu l i 
v i e lä  vähän 
aikaa säilyttää 
v a i n  e d e l l ä 
mainitun kop-
lan tiedossa.

Viimeiset silaukset!

Meikkaajan luonnoksia meikeistä 
ja pieni osa tarvikkeista
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Samalla, kun näyttelijöiden ensim-
mäinen koitos eli improkurssi alkoi, va-
littiin tanssi- ja lavastusvastaavat sekä 
bändin maestrot. Syksyn aikana vas-
taavat kokosivat oman porukkansa ja 
lisäksi koottiin valaistus- ja sponsoriryh-
mät sekä ne kuuluisat yleismies jantuset. 
Tanssivastaavat järjestivät valintakokeen 
heti, kun näyttelijävalinnat oli tehty. Sa-
maan aikaan valittiin myös koreografit, 
bändi muutama päivä tämän jälkeen.

Bändissä on kaksi maestroa, jotka 
huolehtivat esimerkiksi treenitilojen 
varaukset ja soittimien vakuutukset 
kuntoon. Lisäksi he hakevat sovittajat 
biiseille (sovittavat myös itse osan) ja 
tekevät alkusoiton speksiin. Maestroil-
la on taiteellinen vastuu bändistä. Lu-
kuisten eri soitinten lisäksi musisointiin 

tarvitaan taustalaulusektio, jota viimei-
simmässä Teekkarispeksissä komensi 
ja ohjasi Oulun teekkareiden ylpeys, 
ihanan karheaääninen Heini Jokinen. 
Speksissä esitettävät kappaleet valittiin 
marraskuussa, niiden sovittajat puoles-
taan joulukuussa. Sovitukset valmistuivat 
vuoden alussa, sanoitukset muutamaa 
viikkoa myöhemmin. Sanoituksista pi-
dettiin kritiikkejä useaan kertaan jo 
ennen joulua. Heini kertoi sanoittamisen 
olleen välillä todella hermoja raasta-
vaa mutta silti – ah – niin antoisaa: saa 
sanoa juuri sen, mitä haluaa – juonen 
kannalta tietenkin aiheessa pysyen.

Harjoitukset
Joulukuun puoliväliin palatakseni – tuol-

loinhan oli ensimmäinen läpiluku 
käsikirjoitukselle, ja tuolloin se 
tietenkin tuli muiden speksiläisten 
tietoon – silloin alkoi näyttelijöi-
den koitos toden teolla. He saivat 
joululoman ajan antaa tekstin 
kehittyä ajatuksissaan, ja harjoi-
tukset pyörähtivät käyntiin heti 
vuoden alussa. Käsikirjoitusta oli 
syksyn aikana muokattu jatkuval-
la hionnalla yhä toimivammaksi, 
ja harjoitusten alkaessa se oli 

viimein valmis. Treenejä 
pidettiin 4 – 5 kertaa 
viikossa, ja ne kestivät 
usein iltamyöhään saak-
ka.

Maaliskuun alussa oli käsikir-
joituksen läpimenot. Ensimmäiset 
omstart-biisit tehtiin noin viikko 
ennen speksin ensi-iltaa. Osa 
muista omstart-biiseistä syntyivät 
kiertueen aikana suurin piirtein 
niin, että bändi vain jammaili, 
ja siitä biisistä, joka lähti kulke-
maan, kehiteltiin speksiin sopiva 

Treenejä, valaistuksen säätöä. Treenejä, valaistuksen säätöä. Treenejä, valaistuksen säätöä. Treenejä, valaistuksen säätöä. 
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lyhyehkö versio. Ja kyllä niitä biisejä im-
provisoidaan myös ihan lennosta siellä 
bändissä ja lavalla. Monesti maestrot 
kysyy 5 minuuttia ennen kuin näytte-
lijän pitää mennä lavalle, että mitä 
soitetaan, jos yleisö huutaa kolmatta/
neljättä/kymmenettä omstartia. Tässä 
speksissä esimerkiksi Dexter käski im-
provisoida heviä sopivasta sävellajista.

Lavan rakentaminen ja 
muut valmistelut ennen 
näytöstä
Esitystä edeltävänä iltana näyttämö-, 
lavastus- ja valaistusmestarit ym. pomot 
tekivät päivän aikataulun. Siihen oli 
kirjattu kaikki päivän tapahtumat aivan 
aamusta siihen saakka, kun yleisö saa-
pui paikalle.

Aamupäivällä ihan ensimmäiseksi 
levitettiin tanssimatto esiintymislavalle. 
Matto on sopivan tahmea, jotteivät näyt-
telijät ja tanssijat liukastele esiintyessään. 
Seuraavana oli vuorossa bändikamojen 

roudaaminen ja itse bändin rakentami-
nen, sitten taustakankaiden eli fondien 
sekä lavasteiden rakenteiden pystyttä-
minen. Usein esityspaikalle täytyy raken-
taa myös nollat eli tilat, joissa esiintyjät 
vaihtavat vaatteita ja odottavat lavalle 
singahtamista. Niin tehtiin myös Madet-
ojan salilla. Monia oululaisia varmasti 
harmitti kovasti se, että bändi oli tänä 
vuonna piilossa aivan lavan takaosassa. 
Tämä siksi, ettei bändi yksinkertaisesti 
mahtunut mihinkään muuhun vähän-
kään järkevään paikkaan lavan lähelle. 
Lava rakennettiin aamupäivän aikana, 
ja silloin myös laitettiin esiintyjien hiukset 
ja osa meikistä, korjattiin matkan aika-
na tai edellisessä esityksessä Vaasassa 
vaurioituneita lavasteita, harjoiteltiin 
tansseja ja käytiin koko käsikirjoituksen 
repliikit läpi. Ensimmäisen rypistyksen 
jälkeen speksiläiset kävivät lounaalla. 

Lounaan jälkeen näyttelijät lähti-
vät Linnanmaalle yliopistolle tekemään 
muutaman promootioiskun illan näytök-
sestä. Matka taittui mukavasti pakettiau-
ton tavaratilassa, ja ohjaamon puolelle 

Treenejä, valaistuksen säätöä.  Baaritiskin tar-
vikkeita - näillä tekee näyttävätkin drinksut

soluttautujille.
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kantautuikin repliikkejä tulevasta esityk-
sestä, naurunremakkaa ja iloista laulua. 
Jotkut energiavarastojaan täydentäneet 
ehkä muistavatkin ytimekkäät kohtaukset 
Aularavintolasta, Discuksesta tai Julinias-
ta. Herättipä tuo lystikäs joukkio ansaittua 
huomiota viheltelyllään ja esiintymisver-
meillään yliopiston käytävilläkin. Häm-
mästyneet opiskelijat pitivät ovia auki, kun 
joukko marssi pitkin käytäviä suunnaten 
kulkunsa seuraavalle promootiokohteelle.

Näyttelijöiden temmeltäessä yliopis-
tolla oli Madetojan salilla soundcheck. 
Yliopistolta palattuani tunnustelin vielä 
viime hetken tunnelmia seuraamalla ta-
pahtumia hieman sivummalta ja valo-
kuvaamalla. Viiden maissa, kun lähdin 
pyöräilemään kotiin hehkeytyäkseni iltaan, 
oli tekninen läpimeno, jossa ääni- ja va-
lomiehet tarkastivat teknisten vimpainten 
toimivuuden. Viimeinen tunti ennen näy-
töstä oli varattu esiintyjien rauhoittumiseen 
ja äänenavaukseen. Esiintyjien meikit teh-
tiin valmiiksi joustavasti iltapäivän aikana, 
ja meikkaaja – arkkitehtiopiskelija muuten 
– oli tehnyt jokaiselle näyttelijälle suunni-
telman käytettävien meikkien sävyistä ja 
varjostuksista. Neideille ihan ilmoitusluon-

toisena asiana todettakoon, että speksin 
”meikkilaukku” oli työkalupakin koko-
luokkaa. Tällingeistä ei ollut ainakaan 
puute näin ulkopuolisen silmin nähtynä.

”Savun hälvettyä tarkastam-
me kytkennät”, sanoi yläas-
teen fysiikan opettajani
Itse illan näytöstä seurasin hieman eri 
aspektista kuin aikaisempia katsomiani 
speksejä. Tällä kertaa kiinnitin huomioni 
valaistukseen ja lavastukseen, kun aikai-
semmin olen keskittynyt lähinnä bändin, 
näyttelijöiden ja tanssijoiden yhteispeliin. 
Esityksen jälkeen koitti speksiläisillä lavas-
teiden sekä muiden tykötarpeiden purku ja 
pakkaus linja- ja pakettiautoon seuraavaa 
päivää varten. Tällä välin yleisö siirtyi par-
haaksi katsomallaan tavalla Teekkaritalol-
le. (Itse ahtauduin pikkuauton etupenkille 
suht’ pitkän teekkarin kanssa – takapen-
killä tuskin olisi ollut senkään vertaa tilaa 
kolmen teekkarin kansoittaessa sen.)

Naksut sujuivat rattoisasti soitellen, 
laulellen, saunoen ja nauttien sekä hyväs-
tä seurasta, ruoasta että juomasta. Aamu-
yöstä teki jo toimittajallekin tiukkaa pitää 
silmänsä auki, mutta onneksi muutamat 
speksiläiset jaksoivat valvoa aamiaiselle 
saakka kertoen hauskoja sattumuksia 
vuosien varrelta. Kun Oulun teekkari-
yhdistyksen toimijat Johanna, Mikko ja 
Jaana saapuivat talolle aamiaisen lait-
toon, lähti tämä toimittaja kohti kotiaan. 
Siellä hän heitti laukkuun vaatteita ja 
muuta tarvittavaa viikon Keski-Suomen 
reissua varten ja paineli linja-autoase-
malle. Sieltä hänet napattiin kohti Etelä-
Suomea suuntaavaan bussiin, joka oli 
täynnä – ketäpä muita kuin speksiläi-
siä! Kiitos vielä Teekkarispeksille 2005, 
nuo 27 tuntia olivat hektisen hauskat!

Saana

 Lavasteista oli matkan aikana irron- Lavasteista oli matkan aikana irron- Lavasteista oli matkan aikana irron- Lavasteista oli matkan aikana irron-
nut hieman maalia. Tilan

säästämiseksi nämä pöydät oli 
suunniteltu siten, että ne mahtuvat

kuljetettaessa sisäkkäin. 
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LUMENVEISTOKISAT
Tässä  näytteitä talven 2005 OTY:n lumenveistokisoista. Aiheena 
oli “Tekniikka-Oulu” ja voiton vei ansaitusti SIK.

Arkkarit

Kone

Optiem
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Kuvannut Beeda

OTIT

SIK

Ymppi

Prose
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ValeWapussa valittiin tänä vuonna Miss Teekkari. An-
karan kilpailun päätteeksi voittajaksi selviytyi sik-
kiläinen Hanne ”Prinsessa” Lesonen. Kilpailun jäl-
keen paljastui kuitenkin skandaali. Tuore missi oli 
onnistunut huiputtamaan kaikkia, eikä hän ollut 
Hanne laisinkaan, vaan Janne, siis mies!
Tämä 22-vuotias oululainen, myös horoskoopiltaan neitsyt, 
hemaiseva näky suostui kuitenkin vastailemaan freelance-toi-
mittajamme Ilmarin kysymyksiin. Tässäpä niistä otteita.

Enimmäkseen harmiton?
”Luonteeltani olen enimmäkseen harmiton”, Prin-
sessaksikin tituleerattu missimme kertoo. Kysyt-
täessä minkälainen mies saa hänet syttymään 
paljastuu hänen kinkymmistä jutuista pitävä 
puolensa: ”Voi onnistuakin 10 litralla bensiiniä 
ja stendarilla.”
Televisiota tämä missi ei kuluta: ”Mä mitään 
telkkua kato, sieltä tulee vaan niin paskaa rai-
naa.” Suosikkinäyttelijäkseen hän kuitenkin paljastaa 
Ulla Tapanisen. Musiikissa hän suosii ”leppoisaa beat-
tia ja stoner-ulinaa”. Niin sitä pitää.

”Hommatkaa elä-
mä!”
Autiolle saarelle tämä il-
meisesti käsistään kätevä 
missien missi ottaisi ”oravan, 
lusikan, kolme purkkia maalia 
sekä psykiatrin”. Ilmeisesti ai-
nakin jälkimmäiselle on käyt-
töä identiteettikriisiä setviessä.
Strategisista mitoistaan tämä tuleva catwalkien kuningas/ku-
ningatar/prinsessa paljastaa vain rasvaprosentin ”alle 50”. 
Lesosen terveiset Teksun lukijoille on keväisen raikas ”Hom-
matkaa elämä, tai parempaa luettavaa |:)”. Kerrassaan miellyt-
tävä nuori nainen, eiku mies, tämä uusi missimme.

MISSISKANDAALI!

HÄN ONKIN MIES!
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Moni fuksi ja teekkarikin tuskissaan Wappuna pähkäilee että 
miten se solmu taas tehtiinkään. Ei hätää, Teksu sinut pelastaa:
1. Tartu oikealla kädellä lakin lippaan, aseta vasen kätesi narun 
taakse kuvan 1 mukaisesti
2. Käännä peukalo lakin narun tälle puolelle
3. Pyöräytä vasenta kättä kuvien 2 ja 3 mukaisesti
4. Pujota oikealla kädellä tupsu syntyneen silmukan läpi kuvan 
4 mukaisesti
5. Poista vasen käsi silmukasta ja kiristä
6. Nysvää solmut tasaisille välimatkoille
Ja vetosolmun pitäisi viidettä wappuaan viettävän Teekkarin 
osata tehdä itsekin.

SOLMUNTEKO-OHJEET



30

Wapun tapahtumissa seikkailee jos jonkinlaista vipeltäjää pukeu-
tuneena haalareihinsa. Jokainen haalari on luonnollisesti oma 
yksilönsä. Alla on lähikuvat viidestä haalarista. Tehtävänäsi on 
löytää nämä vetimet wapun tapahtumista. Kun bongaat haalarin, 
mene ja kysy sen kantajan nimi, ja kirjaa se kuvan kohdalle ylös. 
Wapun jälkeen ota kopio tästä sivusta ja käy heittämässä se OTY:
n postilaatikkoon, nimellä ja sähköpostiosoitteella varustettuna 
tietysti. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Wapun jäl-
keen palkinto, jonka voittaja tullaan julkistamaan OTY:n kotisivuil-
la.

TUNNISTA HAALARI!

Paljon merkkejä

Merkit keskittyneet haalarin alaosaan
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Etsi myös lohikäärmettäEtsi myös lohikäärmettä

Laulaa ja soittaa... ja rääkyy

”Pallo oikeassa jalassa”
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On tul-
lut taas 
Wapun 
aika. 
Wapun 
myötä 

saapu-
nevat myös vappuheilat ja vapaan rakkau-

den houkutus. Jotta seksiä heruisi myös 
Wapun jälkeenkin, kannattaa antaa hyvä 
ensivaikutelma. Erilaisuus on rikkautta, 
mutta tämä rikkaus tuo mukanaan vai-

keuden. Eri ihmiset haluavat eri asioita, myös seksiltä. Tuntemalla 
partnerisi odotukset seksin suhteen pystyt luonnollisesti tyydyttä-
mään hänet paremmin. Tässä artikkelissa esittelen erityyppisten 
persoonien haluista ja yksilöllisen kohtaamisen keinoista.

Toinen, mitä kannattaa huomioida vappuheilan kanssa hei-
lastellessa, on teema. Vietämme vappua, joka on solidaarisuuden ja 
yhteisen hauskanpidon juhla. Vapun korostaminen seksissä antaa 
mielikuvan nokkeluudesta ja huumorintajusta, mitkä ovat haluttuja 
luonteenpiirteitä kumppania etsiessä. Artikkeliin olen koonnut eri-
laisia asentovinkkejä, millä vapun tunnelman saa mukaan erotiik-
kaan.

Wappuheilasi Strategia
Teekkari Insinöörihenkisinä teekkarit rakastavat 

tehokkuutta ja yksinkertaisuuden esteettisyyttä. 
Takaa partnerillesi helppo, nopea ja siisti 
orgasmi. Maksimissaan kymmenen minuutin 
pikapano ilman esileikkejä tuo toivotun 
tuloksen. Edes vaatteiden riisumista ei 
välttämättä tarvita.

Humanisti Humanistit kätkevät ulospäin hellän 
kuorensa sisään radikaalin räjähtävän 
luonteensa. He haluavat, että heille asetetaan 
rajoja. RANKAISE HEITÄ. Köytä heidät 
serpentiinillä sänkyyn. Teekkarilakin tupsulla 
perseelle läiskiminen saa partnerisi huutamaan 
kiimaansa. 

PORNOGRAAFIKON 

PORNOVINKIT 

WAPUKSI
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Kylteri Nämä elitistiset hedonistit etsivät hienostuneita 
nautintoja, joissa he saavat tuntea olevansa 
hallitsemassa. Pukeudu ranskalaiseksi 
siivoojattareksi (pätee sekä miehille että 
naisille). Nuole varpaita ja nilkkoja alistuvasti. 
Vappuhuiska käy pölyhuiskan korvikkeesta: 
tuuheanterävällä paperitupsulla hyväily saa 
helposti veren kohisemaan korvissa.

Kasvatustieteilijä Kasvatustieteilijöille tärkeää on kasvaminen 
ihmisenä ja luonteen syvällinen tunteminen. 
Ruokkiaksesi tätä kasvatustieteilijöiden 
luontaista uteliaisuutta ihmismieltä kohtaan 
tarjoa heille uusia kokemuksia. Helpoin tapa 
on valita samaa sukupuolta oleva partneri. 
Syvällinen pitkä keskustelu seksin olemuksesta 
ennen varsinaista aktia auttaa hänet tuntemaan 
itsensä halutuksi.

Lääkisläinen Lääketieteen opiskelijat ovat anatomian 
erikoisosaajia. He tuntevat ihmisruumiin 
paremmin kuin muut ja haluavat kasvattaa 
tietämystään. Työnny eri ruumiinosilla 
eri paikkoihin ja tutki partnerisi kehoa 
vapaasti tuntoaistillasi. Kysy partneriltasi, 
olisiko hänellä lääkärileikkien rekvisiittaa 
käytettävissä.

Luonnontieteilijä Luonnontieteilijä rakastaa maailmassaan 
sääntöjä ja lakeja. Rikkeet kauhistuvat 
heitä aiheuttaen täydellisen turn offin. 
Järjestelmällinen asteittain etenevä 
kiihottaminen ja ennalta arvattava kliimaksi 
saa heidät tuntemaan seksin turvalliseksi ja 
tyydyttäväksi.

TOL:lainen Nämä tietokoneen ääressä viihtyvät ystävämme 
diggaavat Linuxia ja sen maskottia Tuxia. 
Pukeudu pingviiniksi ja tee se pimeässä 
betonilattialla, kuvaputken fosforiloisteen 
alla, ledien vilkkuessa ja kiimaisen teknon 
jytkyttäessä taustalla.

Arkkari Arkkitehdit rakastavat suuria taiteellisia asioita. 
Ympäristö on heille kaikki kaikessa seksissä. 
Valitse aktin paikaksi joku kuuluisa tai iso 
nähtävyys. Partnerisi kostuu takuuvarmasti 
rotuaarin pallossa tai Pohjan-Kalevan tornitalon 
katolla.
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Biologi Vihreät ystävämme ovat kovin luontoon päin 
kallellaan. He haluavat tuntea olevansa yhtä 
luonnon raikkauden kanssa. Eläimellisen seksin 
harrastaminen alasti metsässä tai aamuyöstä 
Tuiran rannan vaahterapuskassa Tarzanin ja 
Janen tapaan luo tunnelman primitiivisestä, 
alkukantaisten himojen ja villin esteettömän 
raakuuden tyydyttämisen aktista.

Opettajaksi opiskeleva Heidän loppuelämänsä on varattu liitutaululle 
opettajan pöydän takana. Mutta toistaiseksi 
he ovat vielä opiskelijoita ja haluavat 
nauttia akateemisesta vapaudesta. Hiipikää 
yhdessä yliopistolle, menkää johonkin isoista 
luentosaleista, laittakaa äänentoisto päälle ja ota 
hänet rajusti salin pöydällä. Jälkeenpäin voitte 
yhdessä nauraa harjoitusopetussessiollenne.

OTY:n hallituslainen Hullut Teekkariwapun ilosanoman 
levittämiselle omistautuneet yhdistyshapot 
rakastavat kunnon orgioita ja julkista 
itsensä nolaamista. Sen pitää olla limaista 
ja täynnä actionia. 70-luvun kerrostalon 
julkinen pesutupa, ison ja vanhan pesukoneen 
päällä, antaa kunnon tärinät tarjoten samalla 
kiinnijäämisen syntisen viehätyksen.

Asento Selitys
Serpentiinibondage Köytä alaston partnerisi serpentiinillä niin, 

ettei hän voi tehdä vastarintaa toimillesi. Nauti 
seksuaalisen vallan ja hyväksikäytön tunteesta. 

Tupsuyllätys Tämä sopii naispuolisille tupsulakin omaaville 
ihmisille. Tarkoitus on saada partneri kiihkoon 
nopeasti käyttämällä yllätysetua hyväksi. 
Kutsu partnerisi kylään kahville. Mene 
avaaman hänelle ovi muuten alasti, mutta 
peitä erogeneettiset alueet tarkasti sijoitetulla 
teekkarilakilla.
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Tippaleipä Anatomisesti vaativa asento sopii niille, jotka 
ovat joskus elämässään harrastaneet venyttelyä. 
Yrittäkää yhdynnän huumassa saavuttaa 
sellainen asento, että teidän erottamiseksi 
tarvitaan ulkopuolista apua.

Vappupilli Asento niille, jotka nauttivat siitä, että saavat 
naapurit kateellisiksi äänekkäällä seksillä. 
Naispuolisen partnerin klitorista kiihotetaan 
rullaksi menevällä vappupillillä puhaltelemalla, 
korviavihlovien töräyksien säestyksellä.

Munkin ahminta Naisen rinnalle levitetään raesokeria 
ja nänni peitetään mansikkahillolla. 
Aloitetaan kiihottaminen nuolemalla sokeri 
spiraalimaisesti nänniä läheten, lopulta koko 
nänni suuhun napaten ahneesti imien.

Ilmapallomeri Tämäkin asento sopii niille, jotka saavat kiksejä 
äänekkäästä seksistä. Kerätkää vappuheilanne 
kanssa mahdollisimman paljon ilmapalloja 
Waattona. Sitokaa ne lattiaan. Nainen heittäytyy 
ilmapallojen päälle miehen työntyessä 
sonnimaisesti sisään. Ilmapallot räjähtelevät 
rakastelun huumassa ja voihkintanne muuttuu 
kimeäksi piipitykseksi vapautuvan heliumin 
vaikutuksesta.

Pornograafikko Kimmo Otahaka
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Naiset varokaa!
Optiemin tiedotusvastaavalla on 35-senttinen. Lisäksi tämä 
nuori herra on säilyttänyt poikuutensa 22-vuotiaaksi (todis-
tettavasti ei pidä paikkansa, Lappeenranta, toim. huom.) ja 
kulkee edelleenkin sinkkuna. Huhu kertoo miljoonaperinnön 
odottavan, kun hän täyttää 80 -vuotta. ”Naiset arvostavat 
minussa kielitaitoani, mun äo on 189 ja olenhan tietenki 
Jeesuksen toinen tuleminen”, arvioi tuleva miljonäärijussi 
osaamistaan ja kehuu lisäksi olevansa hyvä suustaan.

Saunainnovaatio
Optiemin vieraana kävivät tammikuussa iloiset tutalaiset Lap-
peenrannasta. Talolla oli eläimellinen tunnelma kun nämä 
kaksi kiltaa ottivat mittaa toisistaan ruumiinhallintaan liittyvissä 
lajeissa. Laulavaisten ja janoisten tutalaisten harmiksi teekka-
ritalon remontti oli pahasti kesken ja illanmittaan saunaham-
masta alkoi kolottaa. Ei hätä! Puheenjohtajat näppärästi kek-
sivät idean virtuaalisanasta toteutettuna teekkaritalon miltei 
valmiista saunapaketista eli patjat, pöydät ja tuolit sopivasti 
yhteenlyötynä keskelle talon lattiaa muodostivat hyvin lämpöä 
ja tunnelmaa antavan saunan.

Tästä maksoimme 

500€

RÄÄK!-JU
ORUJA 
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Mitä Saija suunnittelee?
Saija (”schnaida”) lähti Sigman ris-
teilylle puukko taskussa ja osti lai-
valta nuuskaa. Mitähän lie naisella 
mielessä? Asiasta jotakin tietävien 
pyydetään ottavan toimitukseen yh-
teyttä.

Excuilla tapahtuu
Optiemin fuksiexculla Rovamotellissa vietetyn yön 
jälkeen erään fuksin alushousut löytyivät poroai-
tauksen vierestä. Porolla oli muuten suhteellisen 
kostea ilta, sillä illan tapahtumat liittyivät ”kiin-
teästi” poroaitauksen läheisyyteen. Antaa kuvan 
puhua... 

Olli tuli kaapista
Oksupoksu nähtiin eräänä helmikuun päivänä 
kävelemässä kotoaan yliopistolle erään sähköin-
sinöörikillan erään naispuolisen rahastonhoitajan 
seurassa. Muutaman viikon sisään epäilykset 
osoittautuivat tosiksi: Heterohan se on! Onnitte-
lut Ollille kaapista tulostaan ja tästä rohkeuden 
osoituksesta. Itseasiassa kuultuna Olli kylläkin 
totesi: “Onneksi se lehti tulee ulos vasta huhti-
kuussa.”

RÄÄK!-JU
ORUJA 

Tästä maksoimme 

200€
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Assaritko helppoja?
Erään ympäristörakentajakillan nykyään 
osastollaan assistenttina toimivan järjes-
töaktiivin kuultiin lausuneen, ilmeisen va-
kavissaan, näin: ”Minulta joutaa. PR215, 
sieltä saa aina.” Sinne siis.

Ohtonen vaihtoi tyyliä
TeeKun vakionaama Jukka Ohtonen on suuren 
suosion siivittämänä kasvattanut repertuaariaan. 
OYY:n vuosijuhlilla hänen kaulassaan nähtiinkin 
kravatin sijaan rusetti! Toimittajamme asiaa tin-
gattua hän huojennukseksemme kertoi että kyllä 
sen rusetinkin päähän tarvittaessa saa. Loppuil-
lan ramboilut on siis turvattu jatkossakin.

Toimittajan pimeä 
menneisyys
Vahvistavattomien huhujen mu-
kaan Teksun oma toimittaja 
Saana Askola on menneisyydes-
sä osallistunut märkä-t-paita-
skabaan Ööpisgaalassa. Jääm-
me odottamaan uusintaesitystä.

Korppufetissi
Erään sähköinsinöörikillan eräällä nykyisellä päätoimit-
tajalla on outo fiksaatio hapankorppuun. Hän haluaa 
tunkea sitä joka paikkaan. Viimeksi se oli integroitu 
kansilehteen. Kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi. 
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Arffman ja Määttä kiinni rysän päältä
OTiT:n koiraveden suurkuluttujat Antti Arffman ja Lasse Määttä jäivät varsin epäilyt-
tävällä tavalla kiinni niinkin häpeällisesti asiasta kuin opiskelusta. Sähkö- ja tietotek-
niikan osaston sivuilla kerrottiin kuinka PK II:n 1. välikokeeseen oli osallistunut ennä-
tysmäärä opiskelijoita. Tämän varsin viattoman uutisen takaa paljastui karu totuus, 
kun kuvituksessa näkyi selvästi edellämainitut herrasmiehet vieläpä eturivissä koetta 
tekemässä. Pojilta ei saatu asian tiimoilta kommenttia, joten voimme vain arvailla 
mistä tämäkin hairahdus on johtunut.

Kuka olenkaan?
Lassi “kaunis poika” Kojola on kuin ilmetty Salk-
kareiden Ami! “Ei ulkonäöltään, mutta olemuk-
seltaan”, kommentoi eräs junassa ollut vanhempi 
pariskunta.
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Eräs konekillan hallituksen miespuolinen fuksijä-
sen hankki itselleen pöytäkirjamerkinnän arvoi-
sen fritsun valewapusta! ”Oli aika iso”, tuumasi 
eräs hallituksen jäsen.

Edustuskunnossa?
Konekillan pj ei kestänyt kahta tequilaa!
Pettikö kisakunto? Silminnäkijälausunnot kertovat 
hänen siirtyneen wc:n puolelle pian nautittujen 
annosten jälkeen.

Target locket
Paparazimme mukaan OTY:n isännällä saattaisi 
olla haku päällä. Varokaa siis kaikki nuoret pojat 
Wappuna...

FabFuksi
Kevätexculla optiemlaiset kokeilivat eläinten si-
jaan poikarakkautta. Fuksipojat keksivät pelin, 
jossa piti pussailla kaikki muita paitsi Laura-nimi-
siä tyttöjä. Jäljelle siis jäi vain poikia. Mikään ei 
siis riitä, kun lähdetään exculle.
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Dance no Jutsu
Huolimatta OTY:n PJ:n salaisesta tanssiliikkeestä 
"crossed-karate-hands-while-giving-flirty-look-
to-a-not-interested-blond" ei teekkarien herralle 
irronnut hänen haluamaansa huomiota huma-
nöörien tanssilattialla.

Kuuma rakkaus?
OTY:n tiedotusvastaavan on nähty harras-
tamassa "nenä vasten nenää" tanssia kau-
niin neitosen seurassa. Mikä mahtaa olla 
miehen nykyinen naistilanne? (omat koirat 
purivat, toim. huom.)

Tämän teimme 

ihan omaa 

piruuttamme
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OTY suolakurkussa!
Kaikkihan ovat kuulleet tarinoita, kuinka katoli-
sissa maissa löydetään pyhimyksien ja muuten 
pyhien ihmisten kuvajaisia milloin mistäkin. On 
Äiti Teresaa pullanpalassa ja paavia kahviku-
pissa. Mutta katsokaapa tätä! Viime wappuna 
Teekkari Häkkinen löysi ihan tavallisesta suola-
kurkusta OTY:n logon. Suuremmat voimat ovat 
totisesti liikkeellä!

Tappajapaprika
Kukaan ei tiedä, miten tämä mys-
tinen kuva on päätynyt Teksuuti-
mien toimitukseen. Ehkä tämä on 
hienovarainen vihje toimituksel-
le, miten sille saattaa käydä, jos 
Oulun teekkareiden äänitorvi ei 
rajoita kielenkäyttöään.

Taitto-osaston tuska
Taitettuaan Teksua viisi yötä ja viisi päi-
vää, Teksun taitto tuntee saavuttaneensa 
Zen-Buddhistisen mielentilan, jonka rin-
nalla tavallinen humala on kevätpäivän 
henkäys. "Näetkö nämä perhosen lailla 
liitävät fontit ja iloisesti tanssivat paskat 
läpät?", taitosta vastataan. Muita kom-
mentteja ei enää saatu, sillä kaikki kom-
munikointiyritykset päätyivät mielipuoli-
seen nauruun. Toivottavasti Wappu ja sen 
myötä tuleva aivojen resetointi palauttaa 
taiton taas perustilaan, jotta syksyllä Tek-
sun tekeminen voisi jatkua.

�
�����������������������

�
��

����
��

�
�
���

�
�
���

��

�
�
�����

��
���

��
����������

�
��

�
�

�
�
�
��

��
����

�
����

�

�
�����������������������������

���������������
������������������
�������

���



�
�����������������������

�
��

����
��

�
�
���

�
�
���

��

�
�
�����

��
���

��
����������

�
��

�
�

�
�
�
��

��
����

�
����

�

�
�����������������������������

���������������
������������������
�������

���



44

UITTOPUKUARVOSTELU
Uitoissa esiintyy jos jonkinlaista asustetta vuodesta vuoteen. 
Tässä näytteitä viime vuodelta, vähän vinkiksi tämän vuo-
den fukseille. Arvostelut on suorittanut n-päinen jakomielinen 
raati, tuloksista ei voi valittaa.

Au Naturel: Aina varma valinta, Au Naturel: Aina varma valinta, 
mutta mielikuvitusta ei toisaalta mutta mielikuvitusta ei toisaalta 

ole käytetty juuri laisinkaan. Näitä ole käytetty juuri laisinkaan. Näitä 
näkee joka vuosi. Lisäpisteitä toki näkee joka vuosi. Lisäpisteitä toki näkee joka vuosi. Lisäpisteitä toki 

saa timmeistä vartoloista.saa timmeistä vartoloista.saa timmeistä vartoloista.

7+

Tätä kannattaa yrittää vain jos 
on kuluvana wappuna pj ja edel-

lisen vuoden fuksiohjus.

7kiltaa

Valkoinen paita ja kravatti nai-Valkoinen paita ja kravatti nai-
sella ovat hieno yhdistelmä. Kel-sella ovat hieno yhdistelmä. Kel-
tainen peruukki ja sukat sopivat tainen peruukki ja sukat sopivat 

oivasti yhteen.oivasti yhteen.

 
8
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9

Bokserit ovat ehdottomasti out, ja 
laiska ratkaisu. Kirkkovene selässä 
täydentää alatyylin ja mielikuvituk-

settomuuden. 

5-

8½

Sadetakki ja kumpparit? Uidessa kuuluu kastua!Sadetakki ja kumpparit? Uidessa kuuluu kastua!

6

Mehiläinen:Tämä infolaisten asu ja 
SIK:n possupuku ovat erinomainen 
osoitus ryhmähengestä, toisaalta 
mielikuvituksesta ei useamman 
vuoden jälkeen voi extrapisteitä vuoden jälkeen voi extrapisteitä 

antaa.

Skotti: Suurella huolella tehty asu. 
Perinteisen mallinen lakki, lipun 
mukainen takki, ja tietysti kiltti. 

Erinomaista.

9

Sperman: Vakuuttava asu, paljas-
taa jokaisen tulevan teekkarin 
sisällä asuvan supersankarin.

Jumppaaja: Tämä näyttää teekkarifuksien Jumppaaja: Tämä näyttää teekkarifuksien Jumppaaja: Tämä näyttää teekkarifuksien 
urheillullisen puolen oivalla tavalla. urheillullisen puolen oivalla tavalla. urheillullisen puolen oivalla tavalla. 

9+
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Oulun Kyykkäliiga TOP-8
1. SIK Bastards
2. Droit
3. Hanpit
4. STH
5. Blagiatorius Blagiators
6. Ks.Eny
7. BoSS
8. Seminologit

Fuksikyykkä, TTK:n joukkueet top8:ssa
2. Homonallet
3. Virveli
4. Aivan Vitun Sama 
5. Optiem Fuksit
6. LäkyPalloMursu 
7. SIK:n Miehet
8. Pumpuli

OM-kyykkä
1. SIK Bastards 
2. BoSS 
3. KombostiKobla
4. STH 
5. Blagitarius Blagiators 
6. Droit Superstars
7. Possut Cowboys
8. Aapon Mätisäkit
9. Ossaajat 
10. Pacman Bros 
11. Ks.Eny
12. Seminologit
13. Hanpit 
14. Mykylän Pyörittäjät 
15. WIT Blanko 
16. Internal Error

KYYKKÄTULOKSIA



WAPUN TEKSUTYTTÖ
 Nimi: Vesa Turasti

 Ikä: barely legal, just eighteen.

 Opintoviikot:  60

 Mikä saa sinut syttymään?
Ympäristöteekkarit, arkkarit, koneteekkarit, pro-
sessiteekkarit, sähköteekkarit, tietoteekkarit ja 

tuotantotalousteekkarit

 Tulevaisuuden haave: 
Haluaisin saada tradenomi-tutkintoni suoritettua, 

sekä saavaniesimerkiksi PR-emännän töitä.

. Mitä tekisit teekkarilakilla?
Käyttäisin sitä asusteena, siis ainoana sellaisena.

Muuta?
Kaipaan Wappuheilaa. Jos sinäkin kaipaat, soita 

minulle 040 094 4131.



03:33.33 Ashematunnelin Örinät
04:30 Fuksien lakitus Rauhalan lähimaastossa
05:00 Sillis Raksan salissa (n. 100m Rauhalasta)
09:00 Shamppanjamatinea Linnansaaressa
14:00 Teekkaritorvien Wappukonsertti Rotuaarilla 
18:00 Fuksilakkien polttohautaus Teekkaritalolla 

10:00 Tempaukset loppuvat
11:45 Tempausten voittajan julistus Rauhalassa
11:50 TeekkariWapun julistus Rauhalan pihalla
12:00 Wappukulkue lähtee Åströmin puistosta
14:00 Fuksikaste Åströmin puistossa
19:00 Waaton bileet Kuusisaaressa
 Ilmabändikisa
 22:00 Teekkaritorvet
 21:00 Pekka & Noshörningar 
 23:00 Trauma
 01:00 51koodia

LA 30.4. WAATTO

Päivien päivä. TeekkariWappu julistetaan vihdoinkin virallisesti alkaneeksi, 
lakin saa vihdoinkin panna päähänsä. Opiskelijat valloittavat keskustan 
wappukulkueen kiertäessä mm. wanhojen RattoriLupien sijaintipaikat. Fuksit 
joutuvat limboon uitoissa, kunhan muistavat pitää kengät jalassa ja olla hyp-
päämättä. Ja illalla on parhaat Wappubileet miesmuistiin Kuusisaaressa.

Päivä alkaa jo yöllä Ashematunnelin örinöillä, joihin saavutaan suoraan Kuuskasta. 
Puoli viideltä fukseille jaetaan lakit ja viideltä heidät vihdoin julistetaan teekkareiksi. 
Tämä on herkkä hetki myös pienryhmäohjaajille. Wapun loivennus jatkuu silliksellä 
ja shamppanjamatinealla. Illalla muistellaan vielä menneitä ja pestään Wapun lika-
kerros pois fuksilakkien polttohautauksessa.

SU 1.5. WAPPUPÄIVÄ



TO 28.4.

Wesibussi kulkee 13:00-24:00
13:00 Kotikaupungin lyhyt
21:00 Ööpisgaala Club Becksussa

Wesibussi kulkee klo 13-24
Torinrannassa tapahtuu:
 10:00 Tempaukset alkavat
 12:00 Halonheitto
 12:00 Fuksikisa
 13:00 Olut/simaviesti
 14:00 Köydenvetokisa
16:00 TeeKun Wappukonsertti Radisson SAS:ssa
21:00 Waatonaaton bileet Radisson SAS:ssa
 00:01 HC/DC 
 Kilpailuja: surkein tanssija, 
 drag queen, parikilpailu

Tämä on heikoimmille juhlijoille niin sanotusti välipäivä, mutta sisältyypä sii-
hen yksi mukavimmista wapun tapahtumista, nimittäin Kotikaupungin lyhyt. 
Wesibussissa vietetään muutenkin yleensä wapun parhaimpia bileitä, joiden 
saldona viime vuonna oli yksi rikkoontunut bussi, joten tätä kokemusta ei 
kannata missata. Ööpisfanit menevät luonnollisesti Ööpisgaalaan.

PE 29.4. WAATONAATTO

Suurpäivä Torilla. Kiltojen uintijärjestys ratkeaa lopullisesti Fuk-
sikisan myötä, kännykät saavat kyytiä Halonheitossa, perinteitä 
kunnioitetaan Olutviestissä ja traktori kohtaa ehkäpä voittajansa 
Köydenvedossa. Illan kruunaa bileet Radisson SAS:ssa.



WAPPUOHJELMA

KE 27.4.

Wesibussi kulkee 13:00-24:00
12:00 Kirkkovenesoudut Tuiran rannalla
12:30 Wappukyykkäkisat 
21:00 Jälkisoudut Foxiassa

Katso tästä mitä sinäkin teet wappuna. Perusasiat 
sitten mielessä:
Olethan iloisella mielellä, wappuna ei saa mököttää, 
ja humanistit ja luonnontieteilijät ja kaikki muut-
kin o ihan mukavaa sakkia. Tutustukaa! Välikuolema 
ei ole häpeä, paitsi silloin kun poliisit (se on se 
sinihaalarinen joka EI hymyile tai kolvaa) joutuvat 
noukkimaan sinut kadulta. Poliisi on silti ystävän-
ne! Kaveria ei jätetä, eli fuksit saattakaa ne väsy-
neet kaverinne vaikka väkisin noutamaan se lakki. On 
se sen arvoista. Ja kun n-päiväinen wappunne on ohi, 
on aika huokaista syvään, nukkua pitkään ja ehkä 
joku päivä harkita kesätentteihin menemistä. Hauskaa 
Wappua kaikille koko OTY:n hallituksen puolesta!

Tästä alkaa Wapun wirallinen ohjelma. Opiskelijapoppoo pääsee tänäkin Wap-
puma soutamaan kirkkovenettä Tuiran uimalan luona, kun kovaakin kovem-
mat soutajakarpaasit ottavat yhteen. Voittaako ennakkosuosikki, kuka se sitten 
onkin? Kyykkäpelureita kiinnostaa toki Wappukyykkä, jonka ilmoittautuminen 
alkaa kello 12:00 ja pelit 12:30 tai heti kun kaikki mukaan mahtuvat 16 jouk-
kuetta ovat ilmoittautuneet. Jälkipelit luonnollisesti Jälkisouduissa.



Tutustu opiskelijasivuihinwww.tek.f /
opiskelijatoiminta.

Voit löytää harjoittelupaikan
Teekkarin työkirjan yrityssivuston 
avulla www.tek.f /tyokirja.

TEK antaa vuosittain harjoittelu-
palkkasuosituksen,jonka löydät 
opiskelijasivuilta.

TEKin Urapalvelut ja TEKrekry ovat 
käytettävissäsi valmistumisvaiheesta 
alkaen.

Teekkari,
TEK tarjoaa 
tukea ja tietoa jo 
opiskeluaikana.

Liitywebissä:www.tek.fi

TEKin opiskelijajäsenyys on maksuton.
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