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” Oikeesti katon et-

tei juniori myy Tek-

sun konseptia huma-

nisteille

å

-Kesne



”A     lussa tämän yliopiston paikalla oli 

suo ja pieni lampi” . Edellä mai-

nittu sitaatti eräältä konetekniikan osaston 

luennoitsijalta on mitä parhain tapa 

aloittaa tämän vuoden ensimmäi-

nen ja uuden (tai ei-niin-uuden) 

toimituksen tekemä Teksuu-

timet. Sitaatti ei pelkästään 

kuvasta 70-luvun vaikeaa ja 

massiivista rakennusprojektia, 

vaan myös sitä millaisen työn 

takana oli yliopiston saaminen 

tänne pohjoiseen. Tänä vuon-

na tulee kuluneeksi 50 vuotta sii-

tä, kun eduskunta sääti lain Ou-

lun yliopiston perustamisesta. 

Etelän akateemiset tietenkin 

vastustivat kynsin ja hampain 

kyseistä ehdotusta. Eihän 

sinne susirajalle junttien kes-

kuuteen voi yksinkertaisesti 

mitään korkeakoulua perus-

taa, ei ole tarpeeksi lahjakas-

ta oppiainesta eikä opettajia. Siellähän on puutetta 

aivan kaikesta. Kahvi on korviketta ja maito lypse-

tään käpylehmistä. Kouluun mennään hiihtämällä, 

kesälläkin. Evääksi reppuun saadaan vain piimää 

lasipullossa ja palanen kuivunutta ruisleipää. Äiti-

kin vain toivottaa onnea, etteivät vaan aggressiivi-

set pingviinit pääse hyökkäämään koulumatkalla ja 

nokkimaan kuoliaaksi.

Lopulta edellämainittujen tietojen osoittautuessa 

perättömiksi oululaiset ja muut pohjois-suomalaiset 

huusivat ”t3h w1n!”, kun laitoksen perustaminen 

vuonna 1958 

varmistui.  Tänä päi-

vänä yliopistomme on 

yksi Suomen suu-

rimmista yliopis-

toista 14 000 opis-

kelijallaan. Huomion 

arvoista on se, että jopa etelään 

suurella äänellä puuhattu innovaatio-

yliopisto on jäämässä tästä opiskelijamää-

rästä. Lisäksi ei ole varmasti toista kaupun-

kia maailmassa, jossa kirjasto ja teatteri 

ovat meressä, sekä yliopisto suolla.

Vuoden vaihtumisen myötä päättyi pitkä 

OTiT-saaga tämän lehden päätoimit-

tajan paikalla. Kiitoksia siis tietoteek-

kareille, että ovat löytäneet kolois-

taan osaavia tyyppejä Teksuutimien 

vetovastuuseen. Kiitoksia myös kai-

malleni, koko muulle viimevuotiselle 

toimittajaporukalle ja graafikoille. 

Kunnolla tehdystä työstä on hyvä jat-

kaa. Vakuutan, että uuden toimitusporukan Teksu 

tulee vastaisuudessakin olemaan täysin esimerkiksi 

Time- ja Parnasso -lehtiin verrattavissa oleva kult-

tuuripainotteinen teknillistaloudellinen laatujulkai-

su! Tosin, äidin kieltä ja oikein kirjoitusta ei tämä  

päätoimittaja osaa juurikaan ja yleensä pilkut ovat, 

väärissä paikoissa tai niitä ei löydy ollenaan. Koitta-

kaa kestää. Tosin tämänkertaisen Teksun teema on 

epic fail, joten kaikki tahalliset ja tahattomat virheet 

voidaan sisällyttää tuohon.

pääkirjoitus

[ Click here to enter title ]

“ Äitikin vain toivottaa 

onnea, etteivät vaan 

aggressiiviset pingviinit 

pääse hyökkäämään kou-

lumatkalla ja nokkimaan 

kuoliaaksi.

TUOMAS



puheenjohtajan palsta

Anna palaa Frank! Kaikki on vakuu-
tettu. Näillä sanoilla on hyvä laittaa 

käyntiin vuosi 2008. Olisin voinut jättää 
pj-palstan sanomiset hallituksenvaih-
tosaunassa lanseeraamiini maljanko-
hotussanoihin, mutta päätoimittaja 
Takkinen oli sitä mieltä, että jo-
tain muutakin olisi hyvä kirjoit-
taa. Ajattelin siten käydä läpi 
tärkeimpiä tulevia ja menneitä 
asioita.

OTYn hallitus kävi heti tam-
mikuun alusta tarmokkaasti 
kiinni Teekkareiden yhteisiin 
asioihin. Teekkariperinteitä vaa-
livat tänäkin vuonna mm. Wap-
pu Comitea, Fuksijaos sekä Tem-
paus- ja kulttuuritoimikunta. 
Koulutusasioita vahtii Tekolupi. 
Vaikka monet asiat menevätkin 
omalla painollaan perinteitä 
kunnioittaen, niin olen varma, että uudet toi-
mijat tuovat oman mausteensa soppaan. Tam-
mikuun aikana järjestettiin OTYn hv-saunan 
lisäksi myös Teekkarihallitusten tutustumis-
sauna, jossa uudet toimijat pääsivät tutustu-
maan toisiinsa.

Itselläni on viimeaikaisista tapahtumista pääl-
limmäisenä mielessä Valtakunnallinen Teek-
kariseminaari Riihimäellä. Sinne kokoontuvat 
vuosittain teknillisten yliopistojen ylioppilas-
kuntien vaikuttajat sekä muiden Teekkaripaik-
kakuntien paikallisten kattojärjestöjen toimi-
jat. TEKin viinanTM nauttimisen lisäksi tarjolla 

oli mielenkiintoisia seminaareja Teek-
kareita ja muita opiskelijoita koskevista 
asioista. Parasta antia tapahtumassa oli 
kuitenkin kontaktien luonti ulkopaik-
kakuntien teekkareihin. Mikäli sem-

masta jäi kenellekään mitään 
mieleen, niin pystymme var-
masti hyödyntämään siellä 
esille tulleita asioita OTYn 
toiminnassa.

Maaliskuussa onkin vuo-
rossa oululainen Teekka-
riseminaari. Se järjestetään 
Talolla sunnuntaina 9.3. ja 
sinne kokoontuvat Oulun 
Teekkarikiltojen hallitukset 
pohtimaan oululaisen Teek-
karielämän nykytilaa. Mui-
ta maaliskuun tapahtumia 
ovat mm. Lumenveistoki-
sat sekä Talviotympialaiset. 

Älkää myös unohtako Teekkarikiltojen järjes-
tämiä tapahtumia. Näistä lähimpänä ovat SI-
Kin Ympärihiihdot ja Kaamoksen kaatajaiset. 
Muistakaa osallistua ja olla mukana ylläpitä-
mässä maailman parhaita oululaisia Teekkari-
perinteitä! Ja mikäli ”ainaiset baaribileet” eivät 
enää nappaa, niin tänä vuonna on luvassa en-
tistä enemmän teemasitsejä sekä poikkitieteel-
lisä sitsejä. Pysykää kanavalla (#oty @ IRCnet) 
ja seuratkaa OTYn tiedotusta.

Wappua odotellessa.

OLLI OJA

Anna palaa Frank! Kaikki on vakuutettu.

“ Muistakaa osallis-

tua ja olla mukana 

ylläpitämässä maalman 

parhaita oululaisia Teek-

kariperinteitä!



Pestipäivä 
kulissien 
takana

Keskiviikkona 
16.1.2008 järjes-

tettiin Pesti-työ-
markkinapäivä 19. 

kerran. Miten kaikki 
järjestetään ja mitä 
tapahtuu kulisseis-
sa? 

Kello soi aivan liian 
aikaisin. Pikaisten 

aamutoimien jälkeen uu-
tuuttaan hohkava sininen 

Pestipaita päälle ja mes-
sualueelle. Siivoojat vielä 

imuroivat osastoja. Kävelen 
messualueen läpi ja haen virastomestareilta 
potkulaudan. Sitten infopisteenä toimivaan tie-
dekunnan kansliaan, jossa pöytäliinat odottavat 
levittämistään. Nappaan säkin kyytiin ja alan 
jakaa liinoja pöydille. Tällä välin ensimmäisen 
isännöimäni yritykseni esittelijät ovat saapuneet. 
Käyn kantamassa heille sohvaa ja televisiota pi-
halta osastolle. Osalta yrityksistä puuttuu pöytiä 
ja tuoleja, joita sitten metsästetään porukalla. 
Toisen firmani edustajat ovat saaneet tavaransa 
paikalle ja kaikki näyttää olevan kunnossa. Kol-
mas firma on Pestipäivillä ensimmäistä kertaa, 
joten kerron heille muutamia perusasioita. Pa-
latessani infopisteeseen päivystämään huomaan 

neljännen ja viimeisen yritykseni tulleen jo pai-
kalle itsekseen.

Istun päivystäjän pöydän taakse jakamaan il-
moittautuville yrityksille ruokalippuja. Kovin 
kauaa en ehdi paikallani istua, kun on aika lähteä 
aamupalalle. Vaikkei tarjolla mitään hotelliaa-
miaista olekaan, kyllä silläkin nälkää saa vähän 
taltutettua. Syötyäni päivystän vuoroni loppuun 
ennen lähtöä ensimmäiselle kierrokselle. Yri-
tyksiä on eniten viiteen vuoteen, joten lahjuksia 
kertyy mukavasti. Kierroksen käytyäni palaan 
infopisteelle suunnittelemaan kahvittelua. Kai-
kille projektiryhmäläisille jaetaan aamiais-, ate-
ria- ja kaksi kahvilippua, jottei nälkä pääsisi yl-
lättämään. Avuksi rekrytyille fukseille tarjotaan 
kahden fuksipisteen lisäksi aterialippu.

Päivä etenee leppoisasti alueella kiertelyn, kans-
liassa istuskelun ja syömisen merkeissä. Iltapäi-
vällä yritykset alkavat pakata tavaroitaan. Käyn 
kantamassa sohvaa takaisin peräkärryyn, autan 
mainosseinämän purussa ja kuljetan tavaroita 
potkulaudalla. Kun yritykset ovat kaikonneet, 
kerätään ensimmäiseksi pöytäliinat talteen. Yli-
opiston pöydät viedään takaisin tuulikaappiin 
ja portaiden alle, tuolit naulakoitten alle ja ka-
takombeihin. Lisäksi tyhjennetään roskakorit ja 
otetaan muuten roskiin menevät matot parem-
paan talteen. Eräältä firmalta saamani ylimääräi-



set ruokaliput on vielä käytettävä. Toinen pihvi 
samalle päivälle mainaa tehdä tiukkaa, onneksi 
kahvilipuille löytyy muitakin ottajia. Maha täyn-
nä raahustan kotiin tutkimaan saalistani: kilo 
karkkia, 31 kynää, kuusi heijastinta, viisi avain-
kaulanauhaa sekä erinäinen määrä sekalaista 
krääsää.

Ennakoivat valmistelut
Projektiryhmä kokoontuu syksyllä muutaman 
kerran. Näissä palavereissa jaetaan tehtävät ja 
vastuuyritykset, päätetään pestipaidan väri ja 
leimataan pari tuhatta ruokalippua. Pestipäivää 
edeltävän viikon lopulla messualueelle tehdään 
tilaa messurakentajille siirtämällä penkkejä, 
kukkia ja pöytiä pois osastojen paikoilta. Pes-
tipäivän aattona pidetään vielä yksi palaveri, 
johon fuksitkin osallistuvat. Tällöin käytännön 
järjestelyt käydään vielä kerran läpi ja jaetaan 

päivystysvuorot, ruokaliput ja käyntikortit. Tä-
män jälkeen kannetaan pöydät ja tuolit niitä ha-
lunneiden yritysten osastoille. Lisäksi paikalle 
jo saapuneita esittelijöitä avustetaan osastojen 
kasaamisessa.

Jälkihoito
Seuraavana perjantaina kokoonnuimme pro-
jektiryhmällä viimeisen kerran pestisaunan 
merkeissä. Aluksi söimme Grecianissa tukevan 
päivällisen ja sieltä siirryimme Tetralle sauno-
maan ja huolehtimaan nestetasapainosta. Jos 
kiinnostuit ja haluaisit osallistua ensi vuoden 
Pestipäivien järjestelyihin, ole tarkkana syksyl-
lä, kun Pestipäivien pääjärjestäjä ja suurimman 
työn tekevä Outi Simi kokoaa uutta projekti-
ryhmää.

Mika

Pestisaunan jälkitunnelmia



Taasen on aika raottaa salaisuuden verhoa 
ja tutkia millaisia henkilöitä oikein kätkeytyy 
nimikkeen OTY taakse. Luvassa on siis vuo-
tuinen toimijaesittely, jossa kukin saa vastata 
laadittuun kysymykseen ja vieläpä sorvata 
siihen mieleisensä vastauksensa. Muuta ei ole 
rajoitettu kuin vastauksen pituutta.

1)  Nimi (jos on)

2)  Opintosuunta ja aloitusvuosi

3)  Mistäpäin maailmaa olet tänne Oulun yliopistoon eksynyt?

4)  Toiminimike ja lyhyt selostus mitä käytännössä teet

5)  Miksi olet lähtenyt mukaan OTY:n toimintaan?

6)  Asia, jota useimmat eivät (välttämättä) tiedä sinusta

7)  Vapaavalintainen kuva aivan mistä tahansa aiheesta mitä 

haluat Teksuutimien lukijoille esitellä selostuksen kera.

1)  Olli Oja

2)  KO-04, Materiaalimies

3)  Nivala, so. Suomen Chicago

4)  Puheenjohtaja. Johdan puhetta yhdis-

tyksen kokouksissa ja toimin ylimpänä 

sääntöjen tulkitsijana. Toimin myös Ou-

lun edustajana valtakunnallisissa Teekka-

riasioissa.

5)  Järjestötoiminta on hyvä syy vältellä 

tylsiä luentoja samalla, kun tutustuu mui-

hin samanhenkisiin ihmisiin. (Eli vältel-

lään yhdessä luentoja.) OTYn toiminta 

on loistava mahdollisuus verkottua myös 

työelämää varten. Vapaa-ajan ongelmia ei 

myöskään ole, sillä yhdistysjyrän arki voi 

olla melko kiireistä.

6)  Opiskelemaan hakiessani hain ensisi-

jaisesti Otaniemeen lukemaan elektro-

niikkaa. En päässyt. Fail. (Ei kyllä haittaa 

yhtään näin jälkeenpäin ajatellessa.)

7)  Maailman tehokkaimman diesel-moot-

torin kampiakseli moottorin asennusvai-

heessa. Yksistään kampiakseli painaa n. 

300 tonnia. Mahtavaa!

Toimijaesittely

Valtakunnallinen Teekkariseminaari 2008  1)  Tiina Sutinen

2)  elektroniikka, 2004

3)  Joensuusta?

4)  Taloudenhoitaja = kirstunvartija

5)  Oli hauskaa olla sikin rahiksena 

ja en halunnut lopettaa rahahom-

mia siihen vaan uida suuremmille 

vesille.

6)  Olen kireä luonne

7)  Ruotsalaiset 

osaavat kyllä 

jotaki..min fin 

korona kanna 

hemavanin af-

terissa :)

Harvinainen näky :) 1)  Laura Kemppainen

2)  Ympäristötekniikka, 2005 (Infor-

maatioverkostot, 2003)

3)  En oo eksyny, vaan jämähtäny..k

4)  Olen sihteeri, eli kirjottelen koko-

usten sisällöt ylös ja vastaan muuten-

kin monenmoisista paperihommista.

5)  Eräät pari vuotta oleskelin OTiT:

n hallituksessa. Sitten vaihdoin kou-

lutusohjelmaa, ja yritin muka aloit-

taa paremman ja normaalin elämän. 

Huomasin kuitenkin, että mulla on 

edelleen ihan hullu vimma työntää 

nokkani kaikenlaisiin asioihin. Että 

siksi :P

6)  Tätä ei kovin moni tiedäkään, 

mutta saatan ehkä olla pöpi.

7)  “Kannattaa käydä excuilla, niiltä 

löytää uusia kawereita!”



1)  Aleksandr Doubrovitski eli Doubro

2)  Sähköteekkarihan minä olen ja yli-

opistolla olen pyörinyt vuodesta 2003.

3)  En eksynyt... mutta koti löytyy Pyhä-

järveltä

4)  Olen OTY:n suhdevastaava ja käy-

tännössä hoidan/kehitän yhdistyksen 

suhdetoimintaa, vastaan kv-toiminnasta 

sekä taidan myös järjestää kotiruoka-

kurssin fukseille.

5)  OTY:hän tarjoaa mahdollisuuden 

parantaa nykyisiä ja olla mukana kehit-

tämässä uusia tapahtumia. Lisäksi täytyy 

huomioida, että OTY:n hallitus on pe-

rinteisesti koostunut teekkareiden par-

haimmistosta, joten sellaisten ihmisten 

kanssa tekee hommia oikein mielellään.

6)  Aion valmistua (joskus).

7)  Tyhjä taulu - täytä itse :)

1)  Ville “wilh0” Juholin. Excursioilla 

Jack Bauer.

2)  Tietoliikenne 2002.

3)  Internetistä

4)  Isäntä. Järkkään Wapun (no en 

nyt aivan yksin) ja kuskaan kalijaa 

pileisiin.

Otan sitten pataan kun edellämainittu 

artikkeli loppuu kesken.

5)  Voiko sitä parin kiltahallitusvuo-

den jälkeen jättää näkemättä mitä 

siellä

otyssä sitten tapahtuu? :)

6)  Olen oikeasti ihmis-alien-hybridi.

8)  No mulla on tämmönen orava 

työpöydällä kuikistelemassa ja aat-

telin sitten ikuistaa sen kun sattui 

tuijottamaan siihen malliin. Päissään 

oon sille jutellukkin, muttei ole vielä 

vastannut.

1)  Tuomas Takkinen

2)  Konetekniikka, 2005

3)  Piippolasta (kyllä, tämä on ihan 

OIKEA paikkakunta)

4)  Tiedotusvastaava, vastaan yh-

distyksen sisäisestä ja ulkoisesta 

tiedotuksesta. Lähetän spämmiä, 

päivitän myös tapahtumia www-

sivuille sekä olen tämän aviisin 

päätoimittaja

5)  Se alkoi vähitellen ihan viatto-

masta killan toimihenkilöpaikasta. 

Seuraavana vuonna huomasin ole-

vani hallituksessa ja yhtäkkiä OTY 

olikin kahmaissut minut mukaani.

6)  Olen asunut Raahessa.

7)  Vipu. Tämä on varmasti maail-

man paras keksintö, koska sillä saa 

tarvittaessa maapallon pois radal-

taan tai kaljapullon auki.

12h ennen fuksi-Tuomaksen kuolemaa
Presidentin soittaessa Jack pääsee 

nopeasti vauhtiin
“Mut hyvää viinaahan tää on”



1)  Oiva Arvola

2)  Sähkötekniikka, 2006

3)  Oulu

4)  Markkinointivastaava. Vastaan 

enimmäkseen sisääntulevista raha-

virroista kannatusjäsenten, sponso-

risopimusten ja teksuutimien mai-

nosten muodossa

5)  Naapurit mut tähän ilmotti

6)  Osaan puhua sujuvaa paskaa

7)  Jopa Captain Jack Sparrow taitaa 

paskanjauhannan jalon taidon

1)  Riikka Kemppainen, irkki-nikki riksb|

2)  Informaatioverkostot, 2004

3)  Ennen Ouluun tuloa ~neljä vuotta sit-

ten asuin pienehkössä pitäjässä nimeltään 

Taivalkoski.

4)  Koulutus- ja Sosiaalipoliittinen vastaava 

eli tuttavallisemmin KoSoPo. Hommiin 

kuuluu erinäisissä toimikunnissa/valio-

kunnissa/kokouksissa vaikuttaminen sekä 

mm. TeKolupin pitäminen.

5)  Killan hallitus ja toimihenkilön hom-

mat on tullut koettua joten pitihän OTY-

kin kokea. Olen lisäksi kuullut että OTYs-

sä on kivaa :)

6)  Elämäni ensimmäiset kaksi vuotta asuin 

Siikajoella sekä minulla on kaksossisko.

7)  Kaikille 

Teksun luki-

joille oikein 

säkenöivää 

kevättä :)

1)  Erno Klemetti

2)  TT-06/KO-07

3)  Kajjjaanista

4)  Emäntä. Mitä käytännössä teen?

5)  Noku täällä on parhaat tyypit :C

6)  Viilaan kynsiäni

7)  let’s-a go!

Riikka KMP:llä 2007

1)  Laura Haapaniemi

2)  elektroniikka jo vuodesta 2003

3)  tulen Simosta

4)  Toimin OTY:ssa fuksiohjaajana eli ohjaan fuksit oikeille 

raiteille siis lumenveistoon, uimaan Wappuna, fuksisuun-

nistukseen jne.

5)  Varmaan vahingossa ;) mutta en kadu

6.  Nielaisin pienenä nastan

7)  koh tao



1)  Juhamatti Niemelä, tuntematto-

mille ja irkkaajille iiska

2)  OTiT, 2004

3)  Haapavedeltä, joka sijaitsee Pulk-

kilan Alkosta 33km lounaaseen.

4)  Verkkomestari, eli ylläpitelen 

sähköpostilistat ja hääräilen nettisi-

vujen kulissien takaisten toiminto-

jen kanssa.

5)  Oli aavistus että OTYssa on ki-

vaa, ja niinhän tuo tuntuu olevan.

6)  Periaatteessa varmaan oikea 

etunimi, mutta kun sen jo kerroin 

muutenkin, niin kerronpas vaikka 

että yritän epätoivoisesti kasvattaa 

chilejä.

7)  Jotain mikä on kenties teksun 

toimituskunnan ja webin ylläpidon 

sydäntä lähellä:

1)  Heini Hämäläinen

2)  YMP-2001, PO-2004

3)  Vaalasta, joka myös Oulujärven 

helmenä tunnetaan.

4)  Alumnivastaavana huolehdin yh-

distyksen jo valmistuneista tai muu-

ten vain vanhoista jäsenistä, lähinnä 

entisistä aktiiveista. Alumneille jär-

jestetään kaikenlaista kivaa, jottei 

Teekkarihenki työelämän pyörteissä 

unohtuisi.

5)  Koska jokaisessa meissä asuu pie-

ni Teekkari.

6)  Tämän lehden tullessa painosta 

olen DI.

1)  Teemu the Pikkupossu Aikavuori

2)  Elektroniikka 2003

3)  From the anus of the Botnica, 

also called as Kemingrad

4)  Pikkupossu, jäähyttelen sikailusta 

ja annan kiperiä ohjeita

uurelle sialle.

5)  Se oli joku sairas halu ampua it-

seä poloveen..

6)  Olen myös pelottavan ylioppi-

laskunnan hallituksen musta jäsen. 

Buhahahaa!!!

7)  Tämän näköisenä voit löytää mi-

nut Wapun tietämillä.

Joskus pitää maistella vähän vähem-

män hapokasta tuotetta



1)  Pia Olli

2)  Informaatioverkostot, 2006

3)  Rovaniemeltä

4)  Urheiluvastaava. Järjestän urhei-

lutapahtumia.

5)  Olin viime vuonna killan urheilu-

vastaavana, niin siitä se sitten lähti.

6)  Mulla on pakkomielle ommella 

mekkoja.

7)  Mun kaveri.

1)  Ville-Pekka ”sir V-P” Palokangas

2)  Tuta 2005

3)  Ylitorniolta

4)  Toimittaja, pyrin ankarasti 

saamaan jotain täytettä tähän lär-

päkkeeseen.

5)  Koska OTy on 1hQd44 niinkuin 

itsekin. Killan hommissa pari vuotta 

jahkailtuani päätin siirtyä isompaan 

firmaan.

6)  Todennäköisesti pysyttelen 

ikiteekkarina. Valmistuminen tapah-

tunee muuta kautta.

7)  Logistiikan mestarina tahdon 

esittää malliesimerkin

1)  Tiina Maununiemi, mutta 

tuttavien kesken Paavo.

2)  Informaatioverkostot 2004

3)  Rovaniemen suunnalta, pik-

kuruisesta kylästä nimeltä Petä-

jäinen.

4)  Toimittaja, luvassa on laa-

dukkaita tarinoita poroista ja 

muista maailman elukoista.

5)  Koska se on kivvaa ja en os-

saa päästä irti.

6)  Olen pienenä fuksina oksen-

tanut rapuloissani täpötäydessä 

salissa L6.

7)  Lukijoiden pyynnöstä

Iloinen vesseli

Otos Wapulta 05. Wappu tulee uhan kohta

1)  Piia Helena Kämäräinen

2)  Prosessitekniikka 2005

3)  Ouluun oon vahingossa eksyny Rovaniemeltä.

4)  Kulttuurisika. Pyrin huolehtimaan oululaisen

      Teekkarikulttuurin hyvinvoinnista.

5)  Siksi että saisin jonkun elämän korvikkeen.

6)  Olen yrittänyt syödä elävän kiisken.



1)  Lauraksi usein haukutaan

2)  Elektroniikka ja aloitin tuossa 

syyskuussa 2003

3)  Oululainen olen syntyjäni, mutta 

ikäni asunut Torniossa.

4)  Toimittajana pitäisi rustailla juttu-

ja Teksuun :D

5)  Viime vuoden hallituspaikan 

jälkeen ei vielä halunnut jäädä ihan 

täysin eläkkeelle. Tämä vaikutti mu-

kavalta vaihtoehdolta jatkaa OTY:n 

riveissä.

6)  Jätetään se vielä salaisuudeksi :P

7)  Kuva on Hemavanista. Valitsin 

sen, koska maisemat vain oli niin

1)  Kesne eli Tuomas

2)  Fys 2002, TT 2003 ja Info 2004. 

Neljättä fuksivuotta ootellessa <3

3)  Oulusta, puolitoista kilometriä 

lipastosta etelään eli en oo juuri 

elämässäni edenny.

4)  Toimittaja, eli teoriassa kirjot-

telen juttuja Teksuun (<3), oikees-

ti katon ettei juniori myy Teksun 

konseptia humanisteille. Varsinai-

sesti jäähdyttelen varjohallitusvuo-

den muodossa yhtä vaille kaikkien 

muiden toimittajien kans :)

5)  Koska OTY on kaikkea sitä, 

mistä äidit varoittavat poikiaan.

6)  Ammuin Kennedyn.

7)  Mietippä jos oisit kala ja asuisit 

jossain tuolla syvällä pintojen alla, 

ja silti kävis näin. Vois varmaan 

sylettää. 

1)  Mika Pohjanen

2)  Tietotekniikka -97

3)  Torniosta

4)  (tyhjän)toimittaja

5)  Tyhmyyttäni

6)  PK I läpi

7) TP

Otos Wapulta 05. Wappu tulee uhan kohta 1)  Joonas joskus kutsutaan myös 

Stokeksi

2)  Prosessi 2005

3)  Oulussa syntynyt ja suurimman 

osan elämästä asunut. 

4)  Graafikko eli taittelen Teksua ja 

teen kaikkia muita graafistekotaiteel-

lisia materiaaleja OTY:lle

5)  Jotenkin siinä nyt vaan pääsi käy-

mään niin

6)  En ole koskaan nähnyt Shang-

hain valoja :(

7) Näissä hommissa pitää välillä olla 

aikamoinen taikuri.



KIELLETYT SANAT 2008
Vuonna 2007 kansan keskuuteen ilmestyi tai siellä oli 

ennestään käytössä lukuisia hokemia, joista useimpien käyttöikä 

oli saavuttanut jo kriittisen pisteen. Tällöin hokeman lausuja saa 

välittömästi ympärilleen negatiivisen ilmapiirin, joka mahdolli-

sesti päätyy pitkään vaivautuneeseen hiljaisuuteen. Teksuutimet 

on päättänyt tässä asiassa toimia sivistyksen ja hengenkulttuurin 

edelläkävijänä, ja esittelee sanat, mitä ei enää missään tapauk-

sessa tulisi käyttää. Näiden tilalle Teksuutimet suositteleekin esi-

merkiksi sanontojen Epic fail- tai You fail-käyttöä. 



Hieraisen silmiäni, suljen, sitten aukaisen ne ja totean tämän alfanumeerisen hirviön 

olevan edelleen tiukasti allekirjoittaneen ruudulla. Eihän tällaista voi edes käyttää. 

”Sana” on ilmeisesti alkujaan ollut jonkinlainen riemunkiljahdus, joka on lähteny kehittymään nettipelien 

ohessa, tai jopa aikasemmin. Yksi mahdollisuus on, että sana on akronyymi lausahduksesta We Owned the 

Other Team. Toinen selitys kertoo sen saaneen alkunsa hakkerin pystyessä murtautumaan johonkin Unix-

koneeseen pääkäyttäjän, eli rootin tunnuksilla. Sehän on vähän kuin w00t. Numerot tuohon ilmaisuun lienee 

keksinyt joku äidin kellarissa koko elämänsä viettänyt ihmiskulttuurista vieraantunut ikinörtti, niin kaamealta 

se näyttää. Ei tuollaisia kukaan normaali ihminen keksi. Äläkä sinäkään jatka tämän käyttöä.

Oli aika, jolloin pienessä Suomen maassa pidettiin eduskuntavaalit. Kansa-

laiset äänestivät eduskuntaan puolueet, jotka muodostivat porvarillisia aat-

teita noudattavan hallituksen. Kansalaiset tykkäsivät tästä. He ryhtyivät huutamaan aatteitaan esille tuovia 

iskulauseita melkein missä tahansa. Jotkut yrittivät jopa tuoda ideologiaansa esille Kymmenen uutisten lop-

pukevennyksessä. Kuitenkin syksyn saapuessa synkät pilvet alkoivat kasaantua porvarihallituksen ylle. Oli 

hoitajakiistaa ja tehtaiden sulkemisia. Porvarihallitus joutui epäsuosioon tiettyjen piirien keskuudessa.Tätä 

lausetta ei siis kannata huudella ainakaan Paperiliittolaisten tai Tehyläisten kuullen, eikä muutenkaan. On se 

niin WANHA!

Tätä ei kehtaa edes jatkaa. Vinkki kaikille jul-

kisuutta himoaville: Menet Ennätystehdas-

ohjelmaan tekemään ruisleivän syöntiennätyksen. Lataa pöydälle 

viisi pakettia kunnon tuhtia leivänkänttyä, ota ensimmäisestä yksi 

haukku ja totea sen jälkeen ”Ei pysty, kävin just Hesessä ”. Tämän 

jälkeen saat oman YouTube-videoklipin, lukemattomia internetis-

sä sinun pärstästä tehtyjä pilakuvia, tilaa lööppeihin ja äärettömän 

monta kertaa 15 sec famea. Lisäksi tulet olemaan Ennätystehtaan 

special guest seuraavalla tuotantokaudella. Kuulostaako mahtaval-

ta? No ei tod.

Olipa kerran synkkä ja myrskyinen päivä, 

jolloin eräs mainostoimisto punoi ongelmaa. Miten nuijia kansalaisille päähän jonkun 

tarttuvan hokeman, joka sitten olisi kaikkien huulilla ja alitajuisesti ohjaisi viattomia kuluttajaparkoja oikean 

operaattorin myymälään. Lopulta keksittiin selkeä kaava. Otetaan suomen kielen yleisin sana ja liitetään se 

asiaan, joka löytyy jokaiselta maksukykyiseltä kuluttajalta. Tämä saa varmasti asiakkaan myymään sielunsa 

yritykselle! Kaikista mobiilioperaattorin liittymänhaltijoista voi tulla lopulta tahdottomia zombeja, jotka vain 

toistelevat elämä on, aika kallista tai kaamea kapula -fraaseja. Melkoinen kauhuskenaario. Lopeta siis tämän 

sanonnan käyttö ajoissa ihan vain oman ja muiden mielenterveyden takia.

w00t! [voot!]

porvarihallitus! jea!

liian h...[            ]

[                     ]

[              ]

elämä on[            ]
“Aatteleppa ite” kaikkien hokemien äiti.

Tuomas



Hemavanissa järjestettiin tänäkin 
vuonna Student Ski 2008-tapahtuma. 

Paikalle saapui myös Ystävällisen Kaunohiih-
toseuran järjestämänä kaksi bussilastillista 
Oululaisia opiskelijoita norjalaisten ja ruotsa-
laisten iloksi. Lukumäärällisesti paikalla oli po-
rukkaa ihan tarpeeksi, kuitenkin suomalaiset 
olivat alakynnessä.

Reissu alkoi ajallaan hyisenä keksiviikkoaamu-
na. Matkalla nähtiin mm. Kemi, poroja, Arvid-
sjaurin Systembolaget, lunta, kaljaa, dvd-leffo-
ja sekä muutama vessatauko. Kuitenkin lopulta 
pitkän matkan päätteeksi Hemavanin valot al-
koivatkin häämöttää, ja matkasta uupunut po-
rukka sai ansaitsemansa lepotauon majoitus-
paikassa Hemavan Kursgårdenissa. Takana oli 
noin 10 tuntia linja-autossa istumista. Kamat 
saatiin suuremmitta ongelmitta paikoilleen ja 
matkalaiset siirtyivät nukkumahommiin.

Seuraavana aamuna koitti lievä yllätys. Edellisen 
illan lumisade ja pikkupakkanen oli vaihtunut 
yön aikana kirkkaaseen aurinkoiseen pakkas-
säähän elohopean lymyillessä -20 asteen alapuo-
lella. Kylmää kyytiä oli siis tiedossa. Onneksi 

s e n -
tään huipulla pak-
kasta on aina vähemmän kuin alhaalla 
vuoren juurella, eikä kylmyysongelma paljoa 
vaivannut. Yöllinen lumisade oli saanut aikaan 
mukavat puuterilumet huipulle ja neitseellistä 
hankea pääsikin laskemaan pitkälle iltapäi-
vään.

Valtavan väentungoksen takia aamupäivästä 
näytti huonolle, jokaisella hissillä tuntui olevat 
kilometrin mittaiset jonot. Keskipäivällä kui-
tenkin melkein kaikki suomalaisia lukuunotta-
matta hävisivät mystisesti rinteistä. Ilmeisesti 
kaikki hurrit menivät ajoissa meikkaamaan, 
jotta voisivat näyttää hyvältä sitten iltapäivän 
afterskissa. Suomalaiset eivät tietenkään täl-
laiseen typerään hienosteluun sortuneet, vaan 
antoivat rinteen viedä niin kauan kuin hissi vei 
huipulle.

Majoitus tapahtui Hemavan Kursgårdenissa 
Ruotsin armeijan entisissä tiloissa. Vaikka talot 
olivat parhaat päivänsä nähneet, niiden suo-
jissa uni maittoi makeasti. Syöminen onnistui 

Hankielämää etsimässä

Hemavan 2008



hyvin joko tehden ruokaa kämppien omissa 
yhteisissä keittiöissä tai sitten sijoittamalla 
kruunuja keskuksen ruokalaan. Toisesta talosta 
löyty myös ruotsalainen versio saunasta. Hur-
rit ehkä osaavat tehdä litteäpakattuja huone-
kaluja ja autoja, mutta tämä sama osaaminen 
ei valitettavasti näy sikäläisten saunan raken-
tamistaidossa. Vaikka suurehkoon saunatilaan 
mahtui porukkaa hyvin tiivistämällä ainakin 
20 hengen edestä, löylyä toi kaksi säälittävän 
pientä kiuasta. Toinen kiukaista ei edes toimi-
nut kunnolla. Lämpöä kuitenkin riitti juuri ja 
juuri sen verran, että tilaa pystyi pitkin ham-
pain sanomaan saunaksi. Kirpeimmät löylyt 
kuitenkin jäivät jonnekin toisaalle. 

Matkan toisena päivänä oli mahdollisuus läh-
teä tutustumaan busseilla päivämatkaetäisyy-
den päässä oleviin Kittelfjälliin tai Tärnaby-
hyn. Kolmas vaihtoehto oli jäädä kyntämään 
Hemavanin rinteitä. Tärnabyhyn kelpasi He-
mavanin hissilippu, mutta Kittelfjälliin joutui 
sijoittamaan extraa. Useimmat sanoivat kui-
tenkin bonusmaksun kannattaneen paikan 
ainutlaatuisuuden vuoksi. Kittelfjäll oli siis 

täysin offpisteiden vetovoimaan nojaava kes-
kus, ja siellä sai taittaa hankea oikein urakalla.  
Tärnaby oli aavistuksen pienempi keskus kuin 
Hemavan, mutta sieltä löytyi paljon hyviä 
metsäreittejä.
Ilta-aktiviteetteja oli tarjolla runsaasti paikka-
kunnan kokoon nähden. Esim. rinnehotellin 
yökerho Lappkastet ja Pub Stockstugan olivat 
hyviä paikkoja viettää iltaa, mikäli ei antanut 
megalomaanisten jonojen haitata menoa. Pa-
himmillaan paikkoihin joutui jonottamaan yli 
tunnin. Mutta jahka sisään pääsi, niin biletystä 
valomerkkiin eli kello kahteen asti. Eipä ai-
nakaan allekirjoittanut ole aikaisemmin juuri 
kännännyt norjalaisten ja ruotsalaisten kanssa, 
mutta on sekin tullut tehtyä. Hotellin sijainti 
ylhäällä rinteessä oli hieman huono, alaspäin 
tultiin alkoholin vaikutuksen alaisena välillä 
kävellen ja välillä pyörien. Eräs taasen käytti 
pulkkaa nopeaan taktiseen poistumiseen peli-
paikalta. Kaiken kaikkiaan reissusta jäi ainakin 
allekirjoittaneen osalta hyvä maku suuhun, ja 
Hemavaniin tulen todennäköisesti suuntaa-
maan myös ensi vuonna.



laskiainen 2008

On viides päivä helmikuun. Linnut laulavat, 
kello on 11. Havaitsen olevani hereillä, 

enkä edes omassa rakkaassa luukussani. Ki-
pitän kiireen vilkkaa kotoisalle Syynimaalle 
tuolta Toppilan harmaan ja saastuneen, likaisen 
tehtaanpiipun viereltä. Valmistautumiseni ei siis 
mennyt täysin nappiin, perinteistä laskiaisen 
laskuhumalaakaan ei näkynyt mailla, ei hal-

meil- la. Omituista. Kuvit-
telin jopa otta-

neeni kaiken 
tarvittavan 
mukaan, erehdyin jäl- leen. Rakas 
kamerani, missä olitkaan nuo päivän tunnit, 
kaipasin sinua.

Joka tapauksessa ehdin. Juuri bussipysäkille 
päästessäni hymyilin, bussi oli valoissa tulossa. 
Aivan oikeaan aikaan. Heiluttelin hymyillen bus-
sikuskille, annoin tunteideni päästä valloilleen. 
Silti, tai ehkä juuri siitä syystä, havaitsin bussi-
kuskin ainoastaan kiihdyttävän kohdallani. Siinä 
se hymy hyytyi. Onnekseni kuitenkin lopulta 
paikalle tuli toinenkin vastaava multipaikkainen 
mobiili, jolla pääsin lopulta Raksilaan, enkä ollut 

kuin n. 10 min myöhässä suunnitelmastani.

Standard
Paikalle päästyäni väkeä oli vielä melko vähän, 
mutta hyvin pian porukkaa alkoi pakkautua mäen 
reunoille. Standardin alkuerät olivat hektisiä, ää-
rimmäisen huikeita kamppailuja. Kannustusta 
riitti loistokkaasti ja veren, hien, kyyneleiden ja 
protestien massasta lopulta löydettiin 3 kovinta 
joukkuetta finaaliin. SIK-karitsat, KM-klubi ja 
Bran-Ö. Lopulta KM-klubi oli vahvin liikkuen 
liukkaasti kuin palvikylki ruokatorvessa (palvi-

kylki voitelee, oikein!) ja hissiliikkeen tavoin 
kiipesivät nämä kolme urhoollista edus-
tajaa mäen päälle ensimmäisenä. 

Modified
Se odotetuin, halutuin, tavoitelluin ja himoituin 
palkinto oli jälleen saatavilla. Teekkarikiltojen 
toinen toisiaan hienommat laskuvälineet saivat 
paikalle kokoontuneen väen ekstaasiin. Voima-
juomilla tähän ei ollut mitään vaikutusta.

Kisassa heti kärkeen pääsi laskemaan Prose. 
Tuo Finnairin Thaimaanlento upposi kansan 
syviin riveihin ja räjäytti tunnelman lopullisesti. 
Lento oli totuttuun tapaan 10 tuntia myöhässä, 

Uuteen laskuun



mutta Pattajaa (ja Pattijokea) kannattaa aina 
odottaa. OTiTin pienoismäyris oli vuorossa seu-
raavana. Tarkkasilmäisimmät huomasivat myös 
koiran (ilmiselvä Jeppe) haukunnan laskun 
aikoihin. 5-pack on harvinaisempi pakkausko-
ko, lieköhän syynä se, että sisus oli liian vanhaa 
korkattavaksi? SIK taas matkasi pohjoiseen. 
Sellutehdas kaatui, korkealta ja kovaa. Kone 
ajoi panssarivaunulla, jonka ymmärtämiseen ei 
Tyhmä-Toimittaja (myöhemmin T-T) kyennyt. 
Laite oli kuitenkin kestävä ja kevyt, lieköhän 
Uralin takaa. Arkkarit liputtivat tasa-arvon puo-
lesta, SM on aina pop. Riepuja vain oli yllä ihan 
liikaa, mikä sama pätee myös Optiemiin, joka 
saunoi bokserit jalassa! Kylmän saunan vielä 
ymmärtää, jos on riittävästi jumalten nektaria, 
mutta boksereita ei. Valmistautu-
miseen meni myös aivan 
liikaa aikaa ja yleisö 
joutui hau-
kot-
tele-

maan. 
YMPin poppoo 

taas oli Kiinassa, tyyliä oli 
laskijoita myöten. Onnistuivat myös soittamaan 
koko illan takuulla mieleenpainuvimman kap-
paleen. Mao Zedong, tule takaisin! Pitkällisen 
harkinnan päätteeksi valkohaalariset veivät 
voiton. Onnittelut Proselle siitä, idea oli mitä 

loistavin.

Muistelmia, osa y/x

Valitettavasti eräs proselainen joutui kuitenkin 
häpeämään rajusti. Tämä anonyymi härski 
mies oli sotkenut haalarinsa, ne eivät olleetkaan 
valkoiset. Pinkki kuitenkin puki häntä vallan 
mainiosti, jopa laskettelulasit olivat tyylikkäät, 
huipensivat kasarimaailman. Vaikka hänen 
hiuksensakin olivat riittävän pitkät, tissien koko 
jäi liian pieneksi. En lähennellyt.

Joku teistä voi ihmetellä, miksi T-T oli 
eksynyt aluksi Toppilaan. Olin teke-

mässä empiiristä tutkimus-
ta. Ja vastaus on kyllä. 

90-luvun 
liha 

on yhä 
tuoretta. Kai-
jonharjun Tok- mannin lihatiskin 
vuoropäällikkökään ei ole esittänyt eriävää mie-
lipidettä. Wappu tulee, niin minäkin. Itselläni 
on suurempi mahdollisuus osua reisille.



Mitkä ihmeen tiedekuntakummit?

- Ylioppilaskunnan hallituksen jäseniä, jotka 

ovat yhteydessä kummitettavan tiedekuntansa 

ainejärjestöihin, keksivät niiden kanssa kaiken-

laista kivaa tekemistä tai vaikka vain lörpötte-

levät joutavia kupin tai tuopin ääressä.

- Tiedekuntakummit ovat näppärin yhteys yliop-

pilaskuntaan – kun siis joku asia vituttaa, häm-

mentää tai riemastuttaa, ovat kummit noiden fii-

listen oikea kaatopaikka.

- Kummit ilmaantuvat myös erittäin mielellään 

tapahtumiinne ja kaikkiin muihin mahdollisiin 

kötinöihinne, jos kutsun vain sattuvat saamaan. 

- Teekkareille kummittelevat Samira Fahim, Mat-

ti Kemi ja Laura Vanhanen.

tiedekuntakummit

Matti Kemi

Laura Vanhanen

Samira Fahim

KUKA?   MISSÄ?                MILLOIN?              MITEN?             MIKSI?                                 MUUTA? 

22-vuotias kirjallisuuden opiskelija 

ja “se puolijäykkä hallinnon kopo”

Kansainvälinen luokano-

peopiskelija vuosimallia -86. 

Ylioppilaskunnan hallituksen 

kansainvälisten asioiden ja liikun-

tasektorin vastaava.

21-vuotias suomen kielen opiskeli-

ja, ylioppilaskunnan hallituksen 

viestintävastaava ja toivottavasti 

tuleva toimittaja.

Enimmäkseen kaikkialla muualla kuin pitäis olla, 

aina myöhässä akateemisen vartin. Bongataan li-

pastolla Humuksesta kofeiinipörinöissä, keskustassa 

kuppiloissa ja pystäreissä. Joskus jopa Puistoman-

nesta tärkeilemässä.

Arkisin OYY:n toimistolla Puistomannessa ja 

yliopistolla – tai vinssaamassa pyörällä niiden 

väliä! Viikonloppuisin Rukalla hiihdonopena 

turistien riepoteltavana ja aivan lähitulevaisuudessa 

tapaamassa teitä!

Melko usein Puistomannessa, välillä yliopistolla 

muun muassa Humuksessa ja joskus tekemässä 

työhommia tai nukkumassa kotosalla yliopiston 

naapurissa. Mielellään myös pahuuden teillä.

Ei hallitse ajallisia ulottuvuuk-

sia eli vähän outoihin aikoihin 

vuorokauden ympäri.

Tavataan silloin kun teille 

(meidän kummiteltaville) 

soppii.

Yleensä ajoissa, paitsi jos lin-

juribiili myöhästyy tyylilleen 

uskollisena. Teidän kanssa 

törmäillään toivottavasti 

mahdollisimman pian!

matti.kemi@oyy.fi

laura.vanhanen@oyy.fi

samira.fahim@oyy.fi



KUKA?   MISSÄ?                MILLOIN?              MITEN?             MIKSI?                                 MUUTA? 

Yleensä pitkin harppauksin 

etenevästi, tunnetaan myös yliopis-

ton käytävillä kopisevista kengänkan-

noistaan. Ulkomaailmassa luottaa 

Rautaruukin vuonna -88 valmist-

amaan Helkama Oivaan.

Istuen, seisten, tanssien, saunoen, 

laulaen, herkutellen, nauraen

Viuhtovin askelin, sillä 159,5 cm 

lyhyen tytön on pakko.

Koska vain sillä on toleranssia juoda hirvittäviä määriä kofeiinia 

ja laulaa snapsilauluja vielä silliksilläkin. Sillä on myös nii-in 

kieroutunut huumorintaju, ettei sitä hyväksytä muualle.

Koska haluan vaikuttaa meidän ulkomaisten opiskelijoiden 

opiskeluelämään Oulussa ja kannustaa meitä oululaisia vaihtoon - 

kansainvälistymään. Liikkuminen on luonnollista, are we still vib-

rating from the big bang? Niin ja lisäksi: koska me kolme ollaan 

mutkaton yhteys ylioppilaskuntatoimintaan. Nykikää hihasta, 

heittäkää sähköpostilla, jos pieninkin kotkotus mietityttää!

Koska on kivaa olla vaikuttamassa, viestittää ja pelata vaikkapa 

Avistaa ihan älyttömän kovalla äänenvoimakkuudella hyvässä 

seurassa. Lisäksi uteliaana tyyppinä on aina yhtä hupaisaa tu-

tustua uusiin naamoihin. Otathan yhteyttä, jos jokin askarruttaa 

mieltäsi tai vaikkei kummempaa asiaa olisikaan!

Diggaa suunnattomasti 

väsyneenä räkättelemisestä

huonossa seurassa huonoon 

aikaan.

Saattaa kosia yllättäen näin 

karkausvuoden kunniaksi. 

Lieneekö ollut sattumaa, että 

opetteli koko viime vuoden 

juomaan kaljaa…



Helmikuinen viikonloppu. Viime hetken 

paniikkipakkaus. Bussin odottelu kyykkä-

kopilla. Unohtuneiden varusteiden manaaminen. 

Deja vu, matka Tampereelle Akateemisen kyykän 

MM-kisoihin on siis kohta tosiasia!

OAMK ry:n järjestämälle bussimatkalle Tampe-

reen kunnian kentille osallistui tänäkin vuonna 

runsas joukko kyykän ystäviä kahteen bussiin 

sullottuna. Tunnelma oli heti excuisa, kun hiki ja 

paska haisivat kilpaa, karaokevideo pyöri ja en-

simmäiset naamailijat alkoivat päästä vauhtiin. 

Muutosta edellisvuosiin oli kuitenkin tapahtunut: 

allekirjoittanut oli viisastunut edellisistä kerroista 

sen verran, että Tornin sukkahiki ja känniääliöiden 

ölinä tulisi vaihtumaan keskustan Omppuhotellin 

urbaaniin sykkeeseen. Ehkä sitä juuri tällaisista 

asioista huomaa pikkuhiljaa tulevansa vanhaksi... 

Menomatkan kohuyllätyksestä vastasi Hanppien 

konabomber J. Kovasin asettamalla itselleen juo-

pottelukiellon perjantaille ajatuksenaan ajoittaa 

kuntopiikki lauantaille. Villien huhujen mukaan 

joukkueen peli oli tästä uhrauksesta huolimatta 

tai ehkäpä juuri siitä johtuen sekaisin kuin fuksi 

alkusyksystä ja niinpä tämän rahaturnauksissa 

perinteisesti menestystä niittäneen pumpun matka 

katkesi alkulohkoon. Hanpit vastasivat osaltaan siis 

myös yhdestä lauantain kovimmista yllätyksistä, jos-

kin harmillisesta sellaisesta. 

Oman Ossaajat -tiimini kohdalta lauantain peli-

päivä alkoi rauhallisesti. Alkulohkossa vastassa oli 

pari aloittelijatiimiä sekä yksi kovempi vastus, jot-

ka kaatuivat rutiinipelillä. Alkulohkoon ei siis jääty, 

mikä oli mukavaa: ei sitä oikein enää tässä vaiheessa 

jaksaisi lähteä Tampereelle asti pelaamaan kolmea 

peliä. Jatkokierroksilla matka kuitenkin tyssäsi en-

simmäiselle kierrokselle onaniemeläisen tiimin 

napatessa voiton neniemme edestä kahden kyykän 

erolla. Joukkueemme tyylille uskollisesti pelasimme 

päivän parhaan tuloksen merkityksettömässä alku-

lohkopelissä erästä “ei olla pelattu ikinä kyykkää” -

tasoista tyttöjoukkuetta vastaan ja jäädyimme täysin 

tosipelien alkaessa. Pitihän se perkele arvata. Vaikka 

alkulohkoon ei siis jäätykään, masensi aikainen tap-

pio enemmän kuin tarpeeksi varsinkin, kun peli oli 

täysin voitettavissa. 

Homman oltua paketissa allekirjoittanut suuntasi 

katsastamaan muiden oululaistiimien edesottamuk-

sia. Naisten sarjassa Oulu jyräsi vakuuttavasti ottaen 

lopulta peräti kolmoisvoiton WIT:n viedessä kul-

MM-Kyykkä 2008

Oikein ajoitettu ystävällismielinen 
rääkyminen takaa menestyksen

Oikeanlaisella vaatetuksella niitä 
maailmanmestaruuksia voitetaan.



taiset anustappimitalit SIK Biazien nenän edestä. 

Pronssille ylsi Pinppi 69 täydentäen vahvaa oululais-

menestystä. Yleisessä sarjassa pisimmälle pääsi viime 

vuodet vahvaa tuloskuntoa osoittanut STH sijoittuen 

lopulta toiseksi häviten finaalin vaivaisen yhden kyy-

kän erolla lappeen Rannan kestomenestyjille. Pelin 

taso ei kuitenkaan häikäissyt mutta mitäpä tuosta, 

hopea ei ole häpeä. Onnea kaikille mitalisteille!

Kyseinen pahamaineinen lappeen Rantalaisjoukkue 

koitui myös muutamien muiden Oulun tiimien tu-

hoksi. Blagitarius Blagiators maistoi tappion karvasta 

kalkkia kolmannella kierroksella ja Droit Superstars 

puolivälierissä. Ehkäpä jo ensi vuonna tulee hetki, 

jolloin tähdet, kuu, sirppi ja vasara ovat sellaisessa 

asennossa, että lpr:n voittaminen on mahdollista. 

Sympaattisen plussakelin ja tihkusateen takia kentät 

olivat kautta linjan vesimössöä sekä tuomarit järjes-

tään joko aivan pihalla tilanteista, aivan liian päis-

sään tai molempia joten ottelut eivät tällä kertaa pää-

sääntöisesti olleet kovinkaan korkeatasoisia. Säälle ei 

järjestävä taho tietenkään voinut mitään mutta eipä 

se kovin raposta ollut talsia koko päivä märässä soh-

jossa vesilammikoita väistellen. Ironisesti jos kenttä 

ei ollut vetinen, oli se sitten täysin kuiva -  asfaltti ei 

kuitenkaan ole se paras alusta kyykälle ja kartutkin 

siinä kärsivät, joten kelien ja kenttien puolesta reissu 

oli aikalailla täysi floppi. 

Vaikka säiden herra näyttikin auvoisasti persettään 

eikä sille mitään voinut, tuntui kenttien sijoittelu 

välillä järjettömältä. Alkulohkossa viereinen kenttä 

oli piirretty järkyttävän jyrkkään rinteeseen, jossa 

kyykät sai pihalle pelkästään päästämällä kartun 

vierimään rinnettä alaspäin. Lisäksi eräs jatkopelien 

kenttä oli päätetty sijoittaa keskelle yleistä kulku-

reittiä ja konakin oli koottu kentän levyiseen vesi-

lammikkoon. Pakko olla onnellinen, ettei yhtäkään 

peliä pitänyt pelata moisella kentän irvikuvalla, olisi 

nimittäin voinut olla pelaamisen riemu kaukana.

Finaalin loputtua huomasin olevani lähes yksin tyh-

jentyneellä keskuskentällä unohduttuani jauhamaan 

henkeviä parin vaihtarin kanssa, jotka kovasti ih-

mettelivät vanhan perinnelajin ja suomalaisen juo-

pottelukulttuurin saloja. Kaupunkiin vievä bussikin 

oli häipynyt jo omille teilleen mutta onneksi pikku-

pienissä asiat toisinaan rullaavat omalla painollaan 

ja erinäisten mutkien ja edesottamusten jälkeen lop-

puilta menikin mukavasti saunoessa ja loppupileissä 

Eläkeläisten ammattitason naamailua ihmetellessä. 

18 tunnin talsiminen märissä vermeissä pitkin Her-

vannan kyykkäkenttiä ja keskustan katuja pikku-

pienissä vähällä ruualla alkaa tässä iässä jo käymään 

urheilusta, joten hotellihuoneen sänkyä osasi arvos-

taa yllättävänkin paljon <3

Kotimatkalla meinasi olo olla välillä aika hapokas-

kin mutta näemmä tässä vielä hengissä ollaan. Tänä 

vuonna Tampereelta olikin tuliaisina vaihteeksi 

nuha ja yskä, kuinkas muutenkaan, kiitos sohjossa 

kahlaamisen. Jospa ensi vuonna olisi paremmat kelit 

ja parempi tatsi heitoissa, tästä reissusta ei pelillisesti 

paljon jäänyt käteen. Toisaalta MM-kyykkäreissu on 

useiden eri palasten muodostama kokonaisuus, jo-

ten tuskin sitä malttaa jatkossakaan jättää väliin. 

Tampereen pro-ta-
soinen jatkopelikenttä

Kesne



Tervehdys TEKistä!

Tämän vuoden aikana ette tule näkemään Teksussa enemmän tai vähemmän perinteistä TEKin mainosta. Ajat-

telin käyttää palstatilan hyödyksi ja kirjoittaa varsin asiapitoista tekstiä. Kyselyjen mukaan ammattiliittoon kuu-

lumista pidetään hyvänä ja tärkeänä asiana, mutta varsinaiset syyt eivät olleet niin selkeitä. Näin ensimmäisessä 

palstassa on kait hyvä kerrata palvelut ja etuudet pähkinänkuoressa. Mikäli haluatte tietoa jostain liittoon tai 

sen palveluun liittyvistä asioista niin laittakaa ihmeessä sähköpostia tulemaan. Tiedänpähän sitten, että tieto 

tulee tarpeeseen.

Palvelut ja etuudet:

Palkkaneuvonta

 o Harjoittelijapalkkasuositus. Helppo perustella palkkatoivomus, koska    

  TEK suosittelee sitä. Alihinnoittelu ei aja kenenkään etuja!

Ura- ja rekrytointipalvelut valmistumisvaiheessa

 o Ei ehkä kosketa opiskelijoita, mutta hyvä käydä tutustua etukäteen.

 o www.tek.fi -> TEKrekry. Käy tutustumassa!

Teekkarintyökirja

 o Erinomaiset mallit mm CV:n ja työhakemuksen tekemiseen.

Oikeudelliset palvelut

 o Palkanmaksuongelmat, työsopimuksen kiemurat.

 o Tulee helposti vastaan myös harjoittelussa. Työn ei tarvitse olla alan    

  työtä, jotta neuvontaa saa.

Vakuutuspalvelut

 o IAET-kassa. Liity heti ensimmäisenä työpäivänä!!

Tietoa työmarkkinoista

HUOM! Työttömyyskassa- ja työsopimuskoulutus 12.3. klo 15-16.30 salissa PR101. Paikalla kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

Siinäpä olisi tältä erää. Jos tulee kysyttävää niin lähestykää minua huoletta mieluiten sähköpostitse. Kiltanne 

puheenjohtaja toimii TEKin kiltayhdyshenkilönä, joten myös häneltä saa kysellä TEKiin liittyvistä asioista.

Hyvää alkavaa kevättä toivottaen,

Tuomas Havela

TEK:n Teekkariyhdysmies

tuomas.havela@tek.fi

050-3254769

TEKin palsta

Teekkari,
Muista liittyä TEKin jäseneksi!

Opiskelijajäsenyys
on maksuton

Liity webissä www.tek.fi



Eräänä lauantaipäivänä polttariseurue Drinses-

sa oli liikkeellä Oulun loskaisilla kaduilla.  Päi-

vän kierros oli ollut varsin uuvuttava ja seurueen 

jäsenet olivat ehtineet nauttimaan kupposen tai 

kaksi kuplivaa. Kaupunkikierroksen viimeisimpänä 

kohteena oli jo edesmennyt Monttu, jonka eteen 

seurue päätyi muistelemaan vanhoja hyviä päiviä.

Päivän päätähti kertoili villeistä nuoruusmuistois-

taan haikeana, kunnes muistelot keskeytti muuta-

man pulun outo käyttäytyminen. Näillä kaupungin 

sulolinnuilla oli mitä ilmeisimmin pesä katonrajas-

sa ja tohina pesän suulla kävi varsin äänekkääksi. 

Yht´äkkiä  yksi puluista liukui seinän vierustaa 

pitkin, otti väliosumaa ikkunalaudasta ja mätkähti 

maahan. Tämä yllättävä putoaminen aiheutti spon-

taaneja kiljahduksia naisryhmän keskuudessa, mut-

ta kaikkien onneksi pulu hypähti jaloilleen ja lähti 

kävelemään eteenpäin. 

Liekkö ollut puluilla jonkinlainen miehuuskoe me-

neillään, koska hetkeä myöhemmin toinen pulu-

yksilö seurasi ensimmäistä ja ilmalento oli varsin 

samankaltainen ensimmäisen kanssa. Vuorossa oli 

lisää kiljuntaa ja polttariseurue pakeni kadun toisel-

le puolelle pulusateen alta. Jälkimmäinen hyppääjä 

ei kuitenkaan ollut yhtä onnekas kuin toverinsa, 

vaan jäi maahan makaamaan ilmeisesti sekä siivet 

että jalat katkenneina. 

Seurueen jäsenet ihmettelivät tapahtunutta, kunnes 

joukosta astui esiin kunnon eläintenpelastaja. Tämä 

rohkea neitokainen päätti, että pulu pitää päästää 

kärsimyksistään. Kaikki seurueen jäsenet tunnus-

tautuivat sen verran heikoiksi naisihmisiksi, että 

eivät tohtineet taittaa puluparan niskoja. Joukkion 

eläintenpelastaja alkoi selvittämään päivystävän 

eläinlääkärin numeroa. Lopulta pulu laitettiin laa-

tikkoon muovipussikäsinein ja lähdettiin etsimään 

oikeaa klinikkaa. 

Klinikalla odotettiin kauan, mutta eläinlääkäriä ei 

kuulunut. Pelastajilta alkoi loppua aika ja pikkupulu 

kärsi. Lopulta yksi neuvokas neiti näki poliisiauton 

kaartavan naapuriliikkeen pihaan. Neitokaiset kop-

pasivat laatikon kainaloon ja juoksivat virkavallan 

edustajien luo. Komeat poliisisedät katselivat hie-

man hämillään naisia, jotka kysyivät silmät suurina 

voisivatko kiltit sedät auttaa, kun pululla on jalat 

ja siivet poikki. Sedät varmistivat, että seurue tiesi 

kuinka pulun kävisi ja lopulta lupasivat päästää lin-

tuparan päiviltään. 

 Ja niin pulu pääsi päiviltään ja polttariseurue jatkoi 

päiväänsä keveämmin mielin, kiitos Oulun Poliisin. 

<3 

- PV

Kuvan  pulu ei liity tapaukseen

Pulun lento



29.02.2008 - 02.03.2008

TiTeenien Taistot

05.03.2008

Ympärihiihdot ja kaamoksen kaatajaiset 

09.03.2008

Oululainen Teekkariseminaari 

11.03.2008

Lumenveistokisat ja Otympialaiset

15.03.2008

OM-kyykkä 

18.03.2008

Prose-Ymp-Optiem viini- ja lauluilta 

28.03.2008

Koneteekkarien kirkastusjuhlat 

05.04.2008

Teekkarispeksi

08.04.2008

ValeWappu 

21.04.2008

Prosen Wappu-info ja fuksisitsit 

01.05.2008

Wappu

16.08.2008

Beach-party & Rapujuhlat 

30.09.2008

Lakinlaskijaiset 

04.11.2008

PikkuWappu

tulossa
Tapahtumat ovat prujattu OTYn sivuilta 

17.2.2008. Mikäli kiltasi häppeninki ei ollut 

tällä listalla, niin lähetä postia osoitteeseen 

tiedotusvastaava@oty.fi ja tilanne voi korjau-

tua.

“Viinin tuoksu luo mieli-

kuvan ihan juotavasta 

viinistä. Ensimmäinen ku-

laus muuttuu oksennukseksi 

ja palauttaa takaisin maan 

pinnalle.

“Aurinko paistoi, 

linnut lauloivat 

ja yllätys yllätys 

mallaspirtelö virtasi 

kurkuista alas taas.






