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Joulu tulee vain kerran vuodessa mutta Wappu sentään joka vuosi. 
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PÄÄTOIMITTAJALTA

ABB’s employees around the world form the key to our success. Our 100-year history and our multi-national 
culture have created an exciting career growth environment. For more information on open positions please 
visit www.abb.com/careers

Find yourself the right stage

© 2007 ABB
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Tuomas Takkinen

PÄÄTOIMITTAJALTA

Wappua 
odotellessa
Onko se? No ei! Eiku on! Täh! 
Siis mikä? NO WAPPU TIE-
TENKIN KOLLO! Niinpä, tä-
näkin vuonna Wappu on päässyt 
jälleen kerran keskeyttämään 
hyvin alkaneet alkuvuoden 
opinnot. Olisihan se mukava 
tietysti opiskella esimerkiksi 
Matematiikan jaoksen järjestä-
mää ah-niin-ihanaa Differenti-
aaliyhtälöt-kurssia, mutta eihän 
sitä luennoille tai laskareille 
ehdi kun rientojakin on. Wapun 
ohjelmakin näyttää tänä vuon-
na varsin mukavalta. Suositut 
ja hyväksi havaitut tapahtumat 
ovat jälleen kerran tulossa, ja 
mukaan on tänä vuonna lykätty 
uusiakin tapahtumia. Wappu-
putken jälkeen sopiikin vetäy-
tyä kivaan neljän kuukauden 
kesätyö/kesäloma putkeen ja 
aloittaa innolla opiskelut taasen 
syksyllä.
 Tänä vuonna Wap-
puTeksun ulkoasu päätettiin 
apinoida Hesarin Nyt-liitteestä, 
toivottavasti eivät ota nokkiin-
sa tästä. CityTeksusta ei aina-
kaan kuullut tiettävästi mitään 
murinoita. Sisälmys on myös 
mukailtu suurin piirtein vastaa-
maan Nyt-lärväkkettä, mitä nyt 
mukaan on voinut sattua joku-
nen hassu autovertailu.

Kattellaan sit syksyllä...

Wappu on täällä!

12 KOEAJO
Wapun jättiver-
tailussa PacWa-
gon ja Ykä

Normishitit MuutaTAPAHTUNUTTA

8 TASA-ARVO
Mikä ihmeen tasa-
arvo ja tasa-arvo-
päivä

?
13 EPA
Kuka on Epa ja mis-
tä Epa tänä wappu-
na löytyy

JULKAISIJA
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Wapun
ohjelma ja 
vesibussin
kulkuajat:
www.oty.fi

JOKO ON WAPPU? NYT JUUAAN!!!

g

LAINATTUA

KUMMALLISTA

PIENI WAPPU

Hellurei ja hyvää Teek-
kariwappua kaikille. Tätä 
pj-palstaa kirjoittaessani 
wappu lähestyy jo uh-
kaavaa vauhtia ja Teksun 
ilmestyessä wapun juhlinta 
on varmasti jo käytännössä 
aloitettu. Hyvä! Pääsemme 
siis asiaan. Eli mitä tänä 
vuonna siis tapahtuukaan.

Teekkariwappua juhlitaan 
hyvin perinteisen ja hyväk-
si havaitun kaavan mu-
kaan. Wapun lähtölaukaus 
annetaan Oton päivänä, 
jolloin järjestetään poik-
kitieteelliset Teekkari/
luonnontieteil i jäsitsit . 
Varsinainen wappuohjelma 
on kuusipäiväinen johon 
kuuluu sitsejä ja bileitä. 
Uutuutena muun muassa 
Zombie-sitsit. Verestävät 
silmät, kalpea pärstävärkki 
ja kummalliset murahduk-
set onkin helppo toteuttaa 
wapun juhlinnan lomassa. 

Wapun telttateemaa to-
teutetaan telttasitseillä. 
Seuratkaa tiedotusta ja 
ilmoitustauluja varmista-
aksenne osallistumisenne 
tapahtumiin.

Wapun kohokohta on tiet-
ysti fuksien lakitus vapun 
päivän aamuna. Tämä 

iloinen, mutta kuitenkin 
niin surullinen tapahtuma 
järjestetään Rauhalassa klo 
4.00 alkaen. Fuksit kuol-
evat, mutta tilalle syntyy 
suuri joukko uusia Teek-
kareita. Muistakaa siis 
saapua vastaanottamaan 
lakkinne, sillä oululaista 
Teekkarilakkia arvok-
kaampaa päähinettä ei ihan 
heti vastaan tulekaan.
 Lopuksi halua-
sin vielä antaa esimakua 
huonoista vitseistä, joita 
pj:t huutelevat Ykän la-
valta wappukulkueessa. 
Teekkareiden niksinurkka: 
Tiesitkö, että Tequilasta 
saa hauskan ja värikkään 
tapetin, kun sitä juo erit-
täin nopeasti pullollisen.

“Wapun lähtölaukaus
 annetaan Oton päi-
vänä järjestettävillä 
Teekkari-luonnontie-
teilijäsitseillä”

ANNA PALAA FRANK!
KAIKKI ON VAKUUTETTU.

Teekkariwappu

Mikä on Wapun 
kohokohta?

“Näytä mulle politiikko joka ei 
valehtele, niin mä näytän sul-
le marco bjuströmin tyttöystä-
vän.” 
 - Kuultua Ilkka Kanerva -”skandaalista”

“Palkat eivät pienene. Työn-
tekijät pääsevät samoihin 
ansioihin, mutta he joutuvat 
tekemään sen eteen enem-
män töitä.”
 - Finnair 

Paskominen on parasta mitä 
voi tehdä housut jalassa. 
 - Kuultua

Teekkariseminaari oli ja meni.

WAPUN WIRALLINEN HUONO VITSI

“Millaista ruokaa voi 
syödä sekä kuussa että 
maassa?

-Kuumaa ruokaa...”

:--------DDDD

Kursseja
411005A Kasvatustieteen tieteen-
teoreettisen perusteet 2 op
693837A Afrikan ja arabimaiden 
ranskankielisen kirjallisuuden 
tuntemus 3 op
700610A Fenomenologia, herme-
neutiikka, dialektiikka 3 op
700204P Arkisto-oppi 2 op
694586P Tiedon tallennus ja 
kuvailu 5 op

687104P Kirjallisuuden praktikum 
2 4 op
687126S Kisällityö 10 op
405024Y Johdatus teknologiakas-
vatuksen teoreettisiin perusteisiin 
ja käytänteisiin 4 op
040414S Ruumiinavauspatologia 
4 op
031017A Differentiaaliyhtälöt 4 op
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Konekillan YKÄ vs. OTIT:n Pa  Wagon

Musta vs. 
punainen
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Teekkarinsiirtovälineet
Konekillan Ykä GMC Truck ´28
OTIT:n Mitsubishi SpaceWagon ´90



Musta vs. 
punainen

Kahden killan näkyvät autot ottivat 
toisistaan mittaa. Toinen on vuo-

den 1928  paloauto ja toinen vuoden 
1990 Mitsubishi SpaceWagon.

TMTMTM
Yliopiston liepeillä kul-

kiessaan tavallinen 
tallaaja ei voi välttyä 
näkemästä näitä kah-

ta varsin erilaista autoa. Mo-
lemmat ovat kiltojen omistuk-
sessa, ja niitä hyödynnetään 
mitä eriskummallisimmissa 
kuljetustehtävissä. Teksuuti-
met päätti ottaa autot vertai-
lutestiin

Koeajopäivä alkoi sillä, kun vei-

vasin hiki otsalla Ykän ruoria ja 
ajoin sen ulos koneen pajalta. 
Ja saihan sitä rattia veivatakin. 
Transitin ohjausvaihde yhdistet-
tynä puolen kierroksen klappiin ja 
tehostamattomaan ohjaukseen 
saa varmasti lyösempirantei-
simmat jäämään pois ykäkuskin 
tehtävistä.  Samaan aikaan Pac-
wagon oli myös saapunut pajan 
pihalle odottamaan vertailutestin 
alkua. Näillä eväillä lähdimme 
pajalta kohti Tuiran Teboilia. Kle-

metin ohjastama Pacwagon lähti 
edeltä raivaamaan reittiä auki.
 Mutta kerran kun Ykän 
on saanut parkkipaikalta vauh-
tiin, niin se tarjoaa  melko lep-
poisaa matkan tekoa suurem-
mallekin opiskelijaporukalle. 
BMC:n kone hyrisee tasaisesti 
ja  neuvostovalmisteinen ZILin 
aski vaan rusahtelee sievästi kun 
sille tarjoaa välikaasun kautta 
pienempää vaihdetta. Amerik-
kalaisten leffojen tyyliin autoa 

joutuu suorallakin tiellä ohjaa-
maan jatkuvasti puolelta toiselle. 
Suuntavakavuudesta siis suuri 
miinus.
 Konttoriosasto Ykässä 
on mallia one size fits all. Tuo-
li on ruuvattu tiukasti lattiaan ja 
ratin kallistuksesta tai muista 
säädöistä ei tarvitse edes haa-
veilla. Yllättävää kyllä ajoasento 
muodostui kohtuulliseksi tällai-
selle 180-senttiselle keskivertoa 
laihemalle koeajajalle. Ykässä 



kuski saa istua oikein kunnon 
nahkajakkaralla, mutta muut 
kopissa olevat matkustajat 
joutuvat tyytymään puupenk-
keihin. Lavalla onkin sitten 
tarjolla vain seisomapaikkoja. 
Huonoina puolina on myös 
tankin kehno sijainti suoraan 
matkustajien takaliston alla. 
Varsinkin tankkauksen jälkeen 
tämä on hieman ongelmallis-
ta, sillä ikävän hajuisia ben-
sahöyryä tuppasi silloin tällöin 
tulemaan kabiiniin. Kuitenkin 
ongelma ei ole mikään vaka-
vampi haitta. 

Kun autokaksikko saapui 
Teboilille, kävin ostamassa 
Ykään öljyä ja vaihdoin Kleme-
tin kanssa autoja. Pacwagon 
olikin varsin mielenkiintoinen 

tuttavuus. Ensimmäisenä huo-
mio kiinnittyi ohjaukseen. Oh-
jaus oli tehostettu, ja sitä olikin 
erittäin mukava pyöritellä Tui-
ran nurkilla verratuna Ykään. 
Kaupunkiajosta tälle kinnerille 
tulee kyllä suuri plussa. Autos-
sa huomio kiinnittyi myös ben-
samittarin toimimattomuuteen 
ja öljynpainevalon jatkuvaan 
palamiseen. Klemetin mukaan 
näissä on kyse anturivioista, 
eikä taustalla ole mitään suu-
rempaa vikaa.. 
 Pacwagonista oli 
myös karsittu penkkejä ilmei-
sesti (kaljan)kuljetuskyvyn 
maksimoimiseksi. Alkuperäi-
sestä kolmesta penkkirivistä 
oli jäljellä vain yksi. z
Kokonaisuutena Pacwagonin 
ajo-ominaisuudet olivat samaa 

sarjaa mitä muissakin japani-
laisissa autoissa, eli ne ovat 
parhaimmillaan vain ruuhkas-
sa seisomisessa. Tämä pä-
tee kaikkeen mikä tullut sieltä 
nousevan auringon maasta. 
Ohjaus oli varsin tunnoton, 
eikä kuljettajalla ollut juuri tun-
tumaa renkaiden alla olevaan 
tiehen. Mutta kyllähän tuolla-
kin pysyy tiellä ja eteenpäin 
pääsee, ja tällaiseen sekakäyt-
töön auto onkin varsin mainio. 
Toisaalta myös sanat Ykä- ja 
ajo-ominaisuudet mahtuvat 
hädin tuskin samaan lausee-
seen. Alussahan mainitsin esi-
merkiksi ohjauksen raskauden. 
MitsuBissen jarrut toimivat pe-
rusvarmasti, eli ottavat kiinni 
kohtuullisesti ja niiden käyttö 
on suhteellisen vaivatonta. 

Ykässä taasen jarrutusmatka 
riippuu tasan tarkkaan siitä, 
miten kovasti kuski jaksaa 
painaa jarrupoljinta. Varmaan 
Tekniikan Maailman laitteista-
kin loppuisi asteikko kesken, 
jos pitäisi lukkojarrutuksen 
vaatima poljinvoima mitata. 
Kenkää saa painaa melkein 
konehuoneen puolelle, ja silti-
kin auton vauhti hidastuu tus-
kallisen hitaasti. Onneksi tällä 
autolla ei yleensä ajeta juuri 
neljääkymppiä lujempaa. Kui-
tenkin esimerkiksi autokoulus-
sa opetettu ennakoiva ajotapa 
nousee arvoon arvaamatto-
maan tätä ohjastaessa.

Teboililta lähdimme Tuiran ui-
marannalle ja tarkoituksena oli 
ottaa graafikkomme Toukkarin 

YKÄ PACWAGON

GMC Truck ”Ykä”

1928
kaksiovinen lavakuorma-auto
BMC 4- litrainen, kaasutin
man 4 v synkronoimaton
tehostamattomat mekaaniset rumpujarrut
Riittävä
Kukaan ei ole uskaltanut kokeilla
on
ei-niin-kohtuullinen
4300 kg

Mitsubishi Space Wagon ”Pacwagon”

1990
viisiovinen tila-auto
Mitsubishi 1,8-litrainen, kaasutin
man 5v synkronoitu
tehostetut kaksipiiriset nestejarrut, levyt+rumpu
90 hv (uutena)
163 km/h
0-100 km/h 12.9 sek
6,4/8,5/10,8 (maantie/yhdistetty/kaupunki)
1080 kg

Vuosimalli
Korimalli
Kone
Vaihteisto
Jarrut
Teho
Huippunopeus
Kiihtyvyys
Kulutus
Paino

YKÄ PACWAGON



avustukselle muutamia hyviä 
pr-kuvia autoista. Mitsubishi 
Space Wagon oli vuonna 1983 
tulleessaan markkinoille yksi 
maailman ensimmäisiä tila-au-
toja Nissan Prairien jälkeen. Wa-
gonissa istutaan keskimääräistä 
korkeammalla, ja näkyvyys on 
hyvä kaikkiin suuntiin ja sopivan 
ajoasennon löytämisessa ei ollut 
juuri ongelmia. Huonona puole-
na konepeltiä ei juuri näe kuskin 
paikalta. Tuiran töyssyissä tuli 
myös testattua iskuvaimentimia, 
ja niillä tuntui olevan vielä jon-
kun verran kilometrejä edessä. 
Ykässähän moisia hienouksia 
ei edes ole, joten kuorma-auto 
pomppii varsin villisti kaikissa 

epätasaisuuksissa, varsinkin jos 
kuski ei muista ottaa ennakkoa 
ja hidastella sopivasti.

Koneena Ykässä hyrisee siis 
jostain BMC-kuorma-autosta 
napattu 6-sylinterinen bensako-
ne. Konehuoneessa kaikki ovat 
hyvässä järjestyksessä, ja huol-
tokohteet ovat hyvin esillä.

Pacwagonissa pitäisi ainakin 
rekisteriotteen mukaan olla 1,8-
litrainen neloskone kaasarilla 
varustettuna. Tästä pitäisi irrota 
90 hevosvoimaa.

Aurinkon pilkotti pilviharson 
välistä, ja Toukkari sai aikaan 

YKÄN mittarit edustavat 
ajalleen uskollista tyyliä

YKÄN vilkut toimivat 
manuaalisesti

YKÄ PACWAGON



varsin edustavia otoksia au-
tojen ollessa parkkeerattuna 
rantahietikolle. Samalla oli 
aikaa tehdä tarkempaa tutta-
vuutta molempien autojen tek-
niikoihin ja sisätiloihin. Ykässä 
kuskin halutessa viilennystä 
kabiiniin, ainoa tapa on aukais-
ta ovi. Kulkineessa ei ole ni-
mittäin aukaistavia ikkunoita. 
Pacwagonissa moiset tieten-
kin on, mutta lasia joutuu vei-
vaamaan lihasvoimilla rahvaan 
tapaan. Lisäksi Pacwagonin 
mittaristossa löytyy jopa kier-
roslukumittari, jota useimmis-
sa autoissa ei vieläkään ole. 
Ykässä kierroslukumittari on, 
mutta nopeusmittari puuttuu. 
Kuskin on siis perstuntumalla 

arvioita sopiva nopeus, mutta 
käytännössä tästä ei ole hait-
taa. Kuitenkin autolla ei juuri 
neljääkymppiä lujempaa pää-
se, ja harvassapa paikassa on 
tätä alempia rajoituksia. Kno-
ppitietona mainittakoon, että 
nopeusmittari tuli pakolliseksi 
varusteeksi Suomessa vasta 
vuonna 1983. Tätä vanhemis-
sa autoissa nopeusmittaria 
ei vaadita. Muutenhan varus-
teet ovat peruslaatua molem-
missa autoissa, varsinkin jos 
suhteutetaan määrää autojen 
valmistusvuoteen. Onneksi 
sentään jonkinsorttinen lämmi-
tyslaite löytyy molemmista, ja 
lämpöä riitti ainakin tällaiseen 
kevättalven päivään.



Loppuarvostelu

Ykän paras varuste on ehdotto-
masti sireeni. Sillä on hyvä tie-
dottaa etukäteen esimerkiksi ris-
teyksissä tulostaan, mikäli valot 
sattuvat vaihtumaan juuri väärällä 
kohdalla. Tässä suhteessä Ykä 
pesee Pacwagonin kirkkaasti.Kun 
Ykä täräyttää sireeninsä täyteen 
ujellukseen niin Päkkis luikkii hä-
peissään nurkan taakse.

Molemmat autot olivat suhteellisen 
hyvässä kunnossa. Ajan patinaa 
oli tietty havaittavissa molemmis-
sa, mutta ikäänsä nähden erityi-
sesti Ykä on hyvässä kunnossa. 
Toki auton pitäminen tällaisessä 
tilassa vaatii paljon aikaa, vaivaa 
ja rahaa. Tietenkään Pacwagon ei 
häpeä tässä suhteessa. Onhan se 
esimerkiksi juuri saanut ylleen mat-
tamustan käläkälä-maalikerroksen 
alkuperäisen valkoisen tilalle. Au-
ton konepeltiä koristaa myös itse 
Pacman-hahmot.

Kun kuvaukset oli saatu tehtyä, oli-
kin hyvä suunnistaa jälleen takaisin 
yliopistolle ja vetää päätökset mo-

lemmista autoista. Jos ajatellaan 
pelkästään käytännön kannalta, 
Pacwagon voittaa Ykän monessa 
asiassa. Se on helpompi ajaa, sii-
hen saa vielä suht helposti vara-
osia, se kuluttaa vähemmän ja sitä 
saa ajaa B-kortilla. Huonoja puolia 
ovat Ykään verrattuna pienet tilat ja 
pienempi henkilömäärä minkä saa 
ottaa kyytiin. Kuitenkin tällainen 
yleinen japsiauto ei mitenkään voi 
pärjätä sille huomion saannille min-
kä Ykä saa osakseen. Auto kääntää 
katseitä enemmän kuin yksikään 
Ferrari tai Lamborghini. Lisäksi au-
tolla on takanaan kunniakas histo-
ria, joka vain odottaa jatkumistaan 
tulevaisuudessa. Kuitenkin tämän 
testin vertailutaulukot eivät sisällä 
päänkääntökerrointa tai historian 
arvosanaa joten julistan vertailun 
voittajaksi Pacwagonin. Jokata-
pauksessa molemmat autot ovat 
varsin hyviä siihen käyttötarkoituk-
seen mihin ne ovat tarkoitettukin.

Tuomas Takkinen

OTIT:n Mitsubishi SpaceWagon ´90 Konekillan Ykä GMC Truck ´28

KIITÄMME
* Ohjaustehostinta
* Helppoa ajettavuutta
* Pienehköä kulutusta

MOITIMME
* Ihmisten kuljetuskykyä
* Erinäisiä pikkuvikoja

KIITÄMME
* Suurta tavaratilaa
* Jämyä yleisolemusta
* Huomioarvoa
* Kuuluvuutta
MOITIMME
* Ajo-ominaisuuksia
* Suurta kulutusta
* Varaosien saantia
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TIESITKÖ TÄMÄN
WAPUSTA?

Tasa-arvopäivän tempaus sai monipuolista palautetta.

TASA-ARVOPÄIVÄN TEMPAUS
Naisten teekkariperinneseura sNAPsi levitti tasa-arvo-

päivänä kiltahuoneille iskulauseita tasa-arvosta

Tasa-arvon päivä - miksi siitä tulee 
ensimmäisenä mieleen feministi? 
Onko kaikki tasa-arvoon liittyvä 
tosiaan sidoksissa naisiin ja heidän 
nostamiseensa tasa-arvoisiksi mies-
ten kanssa? sNAPsi päätti ottaa 
kantaa asiaan humoristisella asen-
teella ja lyödä aiheen ihan ”läskik-
si”. Tarkoituksena ei kuitenkaan 
ollut pahoittaa kenenkään mieltä, 
vaan saada aikaan keskustelua ja 
sitä syntyikin.

sNAPsittaret valtasivat yliopiston 
käytävät tiistai-iltana ja levittelivät 
pieniä iskulauseita vaaleanpunai-
silla papereilla. Tasa-arvon päivän 
aamuna jaettiin kiltahuoneille tar-
ralappuja, joiden tekstinä oli ”Ei 
mikään kiintiönainen”. Tarralaput 
sai jokainen kiinnittää mieluiseensa 
paikkaan. 

Miksi ihmiset edes puhuvat kiin-
tiönaisista? Onko tämä käytäntö 
asettumassa Suomeen pysyvästi 
ulkomailta, missä ihmisiä palkataan 
sukupuolen eikä ammattitaidon 
perusteella? Ovatko sNAPsittaret 

kaikki telaketjufeministejä? Viimei-
simpään ainoa oikea vastaus kuuluu 
tietysti, että eivät ole!  

Vaaleanpunaisia lappuja oli näky-
villä hisseissä, kiltahuoneilla, käy-
täväpäätteillä, luentosaleissa, sekä 
miesten vessoissa. Päivän aikana 
lappusiin ilmestyi kommentteja ja 
tarralapun kantajat saivat kestää 
kummastuneita katseita vastaantu-
lijoilta. 

Ihmiset ottivat kantaa tem-
paukseen näin:

Ethän käytä tätä hissiä ilman kiin-
tiönaista:

”Mutta missä on kiintiömiehet?”

Tämä naulakko vain naisten käyt-
töön:

”Etniset vähemmistöt?”
”Ei se ole mitään tasa-arvoa jos nau-
lakko on vain naisille.” -”ei vitsiä 
ymmärrä” - ”EI NIIN!!”
”ei miesten tarvitse sivuttaa oikeuksi-
aan vain naurahtamalla”

Tasa-arvo kunniaan! Tämä pääte 
vain naisille:

”Häh! Ja sekö on tasa-arvoa, että su-
kupuolen perusteella syrjitään toista 
sukupuolta??? Tämä just on kuul-
kaa sukupuolista syrjintää.”
“Feminismi kunniaan”
”Naiset kotia!”
“Sukupuolten erottelu ei ole tasa-ar-
voa!”

Ei mikään kiintiönainen:
”Toimistossa miespuolinen:
-Mikä päivä tänään on?
Toinen miespuolinen henkilö vastaa:
-Tuomiopäivä.”

”Naishenkilö on aamukahvilla ”ei 
mikään kiintiönainen” –lappu pai-
dassa. Toinen miespuolinen assis-
tentti tuhahti ja lähti huoneesta. Tuli 
kohta takaisin ”kiintiömies” lappujen 
kanssa.”
”Hyvä tytöt!”

Naiskiintiö myös kiltiksille! Ethän 
majaile kiltiksellä ilman naista!:

”Mistä me niitä saadaan. Onpa rei-
lua.”

Vappu on saanut nimensä 700-luvul-
la eläneen baijerilaisen abbedissa 
Valburgin mukaan. 
 Vappua on juhlittu kes-
kiajalta lähtien (myös Suomessa) 1. 
toukokuuta, joka on Valburgin py-
himykseksi julistamisen päivä. Sen 
mukaisesti päivä on myös Vapun ja 
Valpurin nimipäivä. Se on erityises-
ti alkavan kevään, ylioppilaiden ja 
kansainvälinen työväen juhlapäivä 
(ranskaksi Fête du Travail).

Wappu tulee, osa 32/108

Oulun Paitapaino Oy

Teekkarimaisen hauskat 
lahjat omista kuvista tai 
omilla logoilla/teksteillä. 
Paidat, mukit, kalenterit, 
hiirimatot, lautaset, pala-
pelit ja paljon muuta.

Teekkarikortilla kaikista 
tuotteista -20 %, kalente-
reista -10 %. Kysy myös 
tarjoukset ryhmätilauk-
sista (yli 10 kpl)!

Isokatu 19, 90100 Oulu, 
puh. (08) 377 633, www.
oulunpaitapaino.com, 
avoinna ark. 10-17, la 10-
14

Koruliike Romeo ja 
Julia

Teekkarikortilla normaa-
lihintaisista tuotteista -10 
%.

Isokatu 39, 90100 Oulu
puh. (08) 5573 054

Raijan kukka

Teekkarikortilla kaikista 
tuotteista -15 %.

Isokatu 39, 90100 Oulu
puh. (08) 311 7222

TEEKKARIKORTTI-
ETUUDET 2008



WTF??

WAPPUKUVA Y

Elämäsi 
rakkaus
Date: Thu, 3 Apr 2008 21:17:01 -0300
From: Kathryn Patel <carportsax9@virginiahomeloan.com>
To: teksuutimet@oty.fi
Subject: [SPAM] Etsin rakastajaa

Moi. Nimeni on Tatjana. Olen opiskelija ja tulin Suomeen 
opiskelemaan. Etsin ystävää ja seksikumppania. Tarvitsen 
vain hyvän miehen joka on kunnollinen, luotettava ja älykäs. 
Antakaa minun tietää jos haluatte tavata kanssani. Edes jos 
tulette minulle vain hyväksi ystäväksi.

Voitte katsoa valokuviani kotisivullani.

Huomioidaan vain vakavat tarjoukset. Kiitos.

Kielletyt sanat
Vuoden ensimmäisessä Teksussa keho-
tettiin kansaa käyttämään vanhojen ho-
kemien sijasta You fail tai Epic fail -ilmai-
sua. Viime vuoden lopulla alkanut em. 
sanontojen liikaviljely on kuitenkin joh-
tanut siihen, että Teksun oppositio, edes 
hieman paremman maun säilyttämiseksi, 
kieltää tästedes Epic fail, You fail sekä 
Multifail -sanontojen käytön kokonaan 
sakon uhalla.

Em. termien sijasta oppositio suosittelee 
käyttämään ihan mitä tahansa muuta il-
maisua.

Tiesitkö tämän 
Pallontallaajat.netistä?

* Suomen suosituin omatoimimat-
kailijoille (reppureissaajat,
interrailaajat, halpamatkailijat jne.) 
suunnattu nettisivusto

* Teekkarilupi Oy:n omistama

* Pallontallaajat-sivustoa ylläpitää 
kahdeksan Teekkarin tiimi

* Matkailutoimittajien Kilta ry:n 
palkitsi Pallontallaajat Matka 2007
-messuilla Matkailun paras net-
tisivusto -palkinnolla
http://www.vantaalla.info/matka-
messut_07.htm

* Sivuston päivittäiset kävi-
jämäärät ovat reilun kymmenen 
tuhannen luokkaa. Kuukaudessa 
noin 360 000 kävijää.

* Majoitustietokannassa on 2036 
majoituspaikkaa, joihin on kir-
joitettu 1427 kommenttia.

* Suositulla keskustelualueella 
(foorumilla) on yhteensä 182 755 
viestiä 14 070 aiheessa, joita on 
kirjoittanut 14 805 jäsentä.

* Matkailulinkkejä noin 850 kpl.

* Tiedot tarjosi projektipäällikkö 
Tuomas Parttimaa (manager@pal-
lontallaajat.net)

e
kauason lyhytmatka

Toivottavasti tänä Wappuna päästään Laananojaan uimaan.



KONEKILTA TEMPASEE:

TULE LAULAMAAN ÄÄNESI KÄHEÄKSI MELLAKAN 
KARAOKEEN WAPPUNA! ETSI SIIS PUNAINEN KAA-
RA JA TARTU MIKKIIN!     ps. Matti ei oo onneksi tulossa.



KUKAMITÄHÄH?

Ki r jeet

Pöly kapseleista

Ö! Ollaan Japin ja Unskin 
kans kovia auto miehiä ja 
tykätään ajella ralli autoilla. 
Voisko Teksuun saaha jotain 
auto juttuja niinku esim. pöly 
kapseli juttuja tai moottori ti-
lavuus testejä? Myös subba 
reista ois kiva lukea. Että ei 
tässä muuta, Teks uutimet on 
GTI:n jälkeen toiseks paras 
asia lehti!

Lukijakysymys

Tässä mietittiin että jos laitan 
nenän kaverin perseeseen ni 
kummalla se varsinaisesti on 
nenä perseessä, mulla vai 
kaverilla?

Nimim. Pinokkio
Toimitus vastaa:
Pinokkio hyvä, vastaus on 
seuraavanlainen: Molemmilla 
on nenä perseessä, mutta si-
nulla on todnäk huonompi fii-
lis kuin kaverillasi.

Ei talvikasveja kesä-
puutarhaan

Moi, oon tämmönen 16v tyttö 
Maatalousoppilaitoksesta. 
Yritin kovasti pitää puutar-

hani kunnossa mutta silti 
sinne pääsi pesiytymään yksi 
kanerva. Olen ihan paniikissa, 
mitä teen??!?

Fanijulisteita Teksuun?

Terve! Teksu on muuten ihan 
jees lehti mutta voisko siihen 
saaha jotain siistejä fanijulis-
teita? Ku meikästä joku Zastin 
Timberlake on semmone nolo 
kynäniska enkä kehtaa enää 
mennä kiskalle ostaan Suosik-
kia ni saisko vaikka OTY:n 
hallituksen karskeista uroista 
semmosia keskiaukeaman ju-
listeita? Voisin niillä koristella 
peräkammarini ja itkeä itseni 
öisin uneen <3 <3

Tv. Mies 28v

Joku Zastin Timberlake on 
semmone nolo kynäniska”“



Kirkkovenesoudut Tuiran rannalla 12:00
&

Jälkisoudut Onnelassa 22:00

Sunnuntaina 27.4.
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KUKA VIT.. Wapun
pääasiatWappen

Teksuutimien sirpakka 
toimittaja törmäsi yli-
opiston käytävällä sattu-
malta Teekkarilupi Oy:
n hallituksen puheenjoh-
taja Eero Länsimäkeen ja 
päätti esittää muutaman 
tiukan kysymyksen hänel-
le. Ennen Länsimäen on 
bongannut Wesibussista, 
mutta mistä tänä Wappu-
na, Teksuutimien toimi-
tus selvitti asian:

 

1. Kuka sinä olet?
Epaksi yleensä kutsuttu, 
omaa sukuani SIK.

2. Luuletko, että Oulu-
laiset Teekkarit tuntevat 
sinut?
Kaikki tuntee apinan, mutta 
apina ei tunne ketään? Osa 
wanhemmista tieteenhar-
joittajista saattaa tuntea hy-
vinkin, mutta nuoremmalle 
polvelle saatan olla vain 
vanha jarru, joka kuuluu ka-
lustukseen.

3. Miten kuvailisit Teek-
karilupia ja miten eksyit 
Teekkarilupin hallituk-
seen?
Kun sattuu tekemään kai-
ken näköistä ja sen lisäksi 
on väärässä paikassa
väärään aikaan, niin tulee 
lupauduttua hulluihin jut-
tuihin.

4. Monesko Teekkari-
Wappu tämä on sinulle?
n+1

5. Mitä Oululainen Teek-
kariWappu merkitsee si-
nulle?
Tänä vuonna se alkaa per-
jantain tienoilla ja jatkuu 
todenäköisesti seuraavan 
viikon torstaihin... saattaa 
mennä pidempääkin ja al-
kaa aikasemmin. Paljon mu-
kavia perinteitä ja pitkään 
odotettua juhlaa.

6. Mistä sinut voi bongata 
Wappuna?
Vesibussista

7. Missä on parhaat bi-
leet Wappuna?
Vesibussissa!

8. Rusinoilla vai ilman?
Onko alkomaholia vai nöy? 
Kaikki käy.

9. Viime hetken vinkit 
Wapun juhlijoille:
Turha jarrutella, antaa men-
nä vaan. Kyllä se mopo jos-
kus pysähtyy.

Mistä Epan voi bongata?
Teksuhaastattelussa Eero Länsimäki

h
MUISTA KÄY-
DÄ VESIBUS-
SISSA!!!!!!!!!!!

NOUSUSSA g
LASKUSSA

g

404 MULTIFAIL, Tanskalaisten 
lahja internetille

TELTAT, Tänä Wappuna kaikilla 
on teltat vähintäänkin pystytys-
vaiheessa.

HUMALATILA tulee taas Wap-
puna. Esiintyy yleensä suurten 
yleisötapahtumien yhteydessä, 
baareissa ja jatkoilla.

TERÄSBETONI Missä miehet 
ratsastaa?

ALEXANDER STUBB
Äijä hymyilee kuin iso jakoavain. 
Hyvä jos mahtuu tv-ruutuun.

SAMPO PANKKI päätti lahjoit-
taa asiakkailleen hienon lottoko-
neen. Tililtä voi lähteä X määrä 
rahaa, tai sinne voi jopa tulla 
ylimääräistä.

EPIC FAIL, Tämä on ihan jo ihan 
vanha juttu, multifail on pop.

IKE oletko pitänyt puutarhasi 
siistinä kanervoista?

NOUSUSSA/LASKUSSA-palsta, 
‘ttu näitä paskajuttuja kukaan 
lue.



TÄNÄ
WAPPUNA . .
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TELTTASITSIT - SOUDUT - KKL  - WAATONAATTO - WAATTO
26.4.      27.4.         28.4.   29.4.      30.4. 

PÄMPÄM

Kuva: Kalle Kari

Miksi näin? Ympäristöteekkareiden kalen-
teriryhmän tuottaja Hanna  Kurtti, voitko 
selittää?

- Tämähän on Ylkkärin toimittajan oma nä-
kemys. Kyllähän me pornoilusta tykkäämme 
vieläkin, minusta me jatkoimme edellisen 
viiden kalenterin linjoilla. Tämä pornovas-
taisuus oli vain myyntikikka, jolla saimme il-
maista mainosta ja oman naaman
lehteen.

Näin itse kuvista suurimman osan nähneenä 
voin vakuuttaa, että linjassa on pysytty ja pal-
jasta pintaa näkyy sen mitä aikaisemmissakin 
kalentereissa. Viisi euroa on halpa hinta koko  
vuoden huvista. Kalenteria myydään vihreil-
lä naulakoilla Wapun lipunmyynnin aikoihin 
viikosta 17 alkaen.”

KYSY MITÄ VAAN

OULUN YLIOPPILASLEHTI 5/2008
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  WAPPUKYYKKÄ 27.4.2008

   Tuiran uimarannalla kirkkovene-
       soutupäivänä alkaen klo 12

Ilmoittautumiset paikan päällä klo 12
Pelit alkavat klo 12:30
5e / joukkue, 4 henkeä joukkueessa
Mukaan mahtuu 16 joukkuetta



Rekrytointi

Minulle tuli sattumoisin työpaikan vaih-
to ajankohtaiseksi tuossa viime syksynä. 
Olimme vaimon kanssa meidän tutun häis-
sä ja siinä yön pikkutunneilla tuli puhetta 
nykyisen esimieheni kanssa työpaikoista 
ja siitä että olin hakemassa uutta paikkaa. 
Hän totesi, että heillä on alkamassa mobii-
li Linux -kurssi, johon sopisin mainiosti, 
koska minulla oli hieman koodaus- ja Li-
nux- taustaa. Vaikka työtarjous oli nimel-
lä kurssi, siitä silti maksettaisiin normaali 
kuukausipalkka. Kurssilla saisi kuitenkin 
kolmen kuukauden aikana rauhassa ope-
tella asian. Tästä tiedosta viisaampana 
laitoin heti seuraavana päivänä -sängystä 
ylöspäästyäni hakemuksen Ixonosille. Vas-
tausta ei tarvinnut odotella edes viikkoa, 
kun pääsin jo haastatteluun. Toiminta oli 
tämänkin jälkeen kohtuu nopeaa, sillä noin 
viikon päästä haastattelusta olin jo allekir-
joittamassa työsopimusta. Minulle tehtiin 
ensin määräaikainen sopimus mikä kestäisi 
kurssin loppuun ja paikka vakinaistettai-
siin, jos kurssin tavoitteet tulisi täytettyä. 
Tämä tarkoitti sitä, että osaaminen kasvaisi 
tarpeeksi alkutietoihin nähden ja olisin so-
veltuva hommaan.

Työhön tulo

Kurssi alkoi marraskuun alussa. Meitä 
aloitti 8 henkilöä, hyvinkin erilaisilla taus-
toilla. Osa oli vielä opiskelijoita ja osa jo 
jonkin aikaa sitten valmistuneita ja työelä-
mässä mukana olleita. Kurssin aluksi oli 
yksi luentopäivä, jolloin käytiin läpi mobii-
li Linux -ohjelmointiin liittyviä asiota, ku-
ten käytettävät kehitysympäristöt, laitteet 
ja kirjastot. Tämän  uentopäivän jälkeen 
saimme heti ensimmäisen harjoituksen, 
joka tehtiin parityönä.

Kurssi

Harjoitustyöt olivat aluksi yksinkertaisia, 
mutta niissä oppi perusasiat käyttöliittymän 
ohjelmoinnista ja mobiililaitteen perusomi-
naisuuksista. Ensimmäisten harjoitustöi-
den aiheina meillä oli valuuttamuunnin ja 
neli-laskin. Harjoitustöiden aiheet arvottiin 
kurssin vetäjän pikaisesti kehittämän skrip-
tin avulla, ja arvonnan tuloksena aloimme 
parini kanssa tehdä valuuttamuunninta. 
Harjoitustöiden toteutus tehtiin C-kielel-
lä. Käyttöliittymäohjelmointiin käytettiin 
GTK-kirjastoa ja mobiilialustakohtaisista 
asioista tutustuttiin esimerkiksi Glib-kir-
jaston antamiin mahdollisuuksiin perus-
C-kielessä. Ensimmäistä harjoitustyötä 

ILMOITUS



tehtiin noin kuukausi, jonka aikana pidettiin vielä 
muutama parin tunnin luento tarkentamaan joitain 
teknisiä asioita. Kurssin vetäjä oli tiiviisti mei-
dän apunamme aina tarvittaessa ja lopuksi kat-
selmoi ja antoi palautetta syntyneistä ohjelmista 
ja koodeista. Seuraava harjoitustyö olikin sitten 
suurempi projekti, johon kaikki kurssilaiset osal-
listuivat yhdessä. Projektina meillä oli tehdä itku-
hälytin Nokian N800 tabletille niin, että yksi laite 
olisi kameran kanssa lapsen huoneessa ja toinen 
vanhemmilla monitorina. Vanhempien monitoriin 
lähetettäisiin kuva ja ääni, kun lapsi alkaisi itkeä. 
Määrittelimme aluksi ohjelmiston vaatimukset, 
jonka jälkeen jaoimme porukan suunnittelemaan 
käyttöliittymää, verkkoprotokollaa, sekä kamera-
laitteen toimintaa videoserverinä ja monitorilait-
teen toimintaa päätelaitteena. Suunnittelu tehtiin 
kohtuullisen nopeasti, noin viikossa, jotta pääs-
täisiin mahdollisimman nopeasti itse asiaan eli 
ohjelman tekoon.
Projektissa etenimme Scrum-periaatteiden mu-
kaan, eli pidimme lähes joka päivä lyhyen palave-
rin, jossa katsottiin missä mennään ja onko ollut 
ongelmia. Ongelmien kohdalla pyrimme aluksi 
keskenämme ratkaisemaan ne, mutta tarvittaes-
sa saimme kurssin vetäjältä nopeasti apua. Vetä-
jä kun yleensä roikkui irc:ssä joten ei tarvinnut 
kuin sitä kautta kysellä ja pitää ääntä niin hän oli 
nopeasti meidän projektitilan oven takana kyse-
lemässä, että mistä kiikastaa Saimme itkuhäly-
tinprojektin loppuun annetussa ajassa vaikka se 
osoittautuikin laajemmaksi kuin olimme aluksi 
ajatelleet. Toki osa meni sen piikkiin, että lähes 
kaikki olivat ensimmäistä kertaa tekemässä ohjel-

maa mobiililaitteelle.

Ilta”työt”

Raskas työ vaatii raskaat huvit, joten kurssin al-
kupuolella pidimme myös kurssilaisten kesken 
saunaillan tarkoituksena tutustua paremmin mui-
hin ja pitää hauskaa. Saunaillan kulku oli tieten-
kin sitä perinteistä: virvokkeita, saunomista ja 
firmaan hetkeä aikaisemmin hankitulla Wii:llä 
kisailua.

Nykyinen työ

Jossain vaiheessa ennen joululomia kävin haastat-
telussa asiakasyrityksessä ja joulun jälkeen sain 
tietää, että olin päässyt heille projektiin työnte-
kijäksi. Aloittaisin tuossa projektissa heti kurssin 
päätyttyä. Samalla  työsopimukseni vakinaistet-
tiin, kuten alussa oli sovittu. Tässä vaiheessa sitä 
oli varmaan yhtä hymyä kun tiesi, että työt jatkui-
sivat kurssin jälkeenkin. Tosin kurssin loputtua 
kaikkien kurssilaisten sopimukset vakinaistettiin, 
kuten Ixonosin tavoitteenakin oli. Kurssin jäl-
keen eli helmikuun alussa aloitin työt asiakkaan 
tiloissa ja nyt sitten viimein ihan oikean projektin 
kanssa, missä on myös vastuussa tekemisistään. 
Saattaa ehkä kuulostaa vakavalta, mutta kun hoi-
taa hommansa niin ei se paljoa stressiä aiheuta.  
Asiakasprojektissa homma on edennyt mukavasti 
uusia asioita mobiili Linux -ohjelmoinnista op-
pien ja itsensä kehittäminenhän jatkuu koko ajan 
tästä eteenpäinkin. 

- Mikko Koivula SW Designer

ILMOITUS



1)  Nimi (jos on)
2)  Opintosuunta ja aloitusvuosi
3)  Mistäpäin maailmaa olet tänne Oulun yli-
opistoon eksynyt?
4)  Toiminimike ja lyhyt selostus mitä käytän-
nössä teet
5)  Miksi olet lähtenyt mukaan OTY:n toim-
intaan?
6)  Asia, jota useimmat eivät (välttämättä) 
tiedä sinusta
7)  Vapaavalintainen kuva aivan mistä tahansa 
aiheesta mitä haluat Teksuutimien lukijoille 
esitellä selostuksen kera.

Toimijaesittely
part II LUMEN VEISTO-

KISAT

Tänäkin vuonna järjes-
tettiin lumenveistokisat 
vaikka keli alkoi uhkaa-
vasti olla turhankin ke-
väinen. Olikohan sitä 
talvea ollutkaan vielä? 
Päivämääräksi oli sovittu 
jo tammikuussa 11.3. jo-
ten siitä pidettiin kiinni. 
Fuksiohjaaja kävi kisoja 
edeltävällä viikolla hake-
massa vauhtia Alpeilta, ja 
toivoikin tuovansa muka-
naan vähän lunta. Ehkä 
tämä auttoi, ehkä ei, mut-
ta joka tapauksessa Torin 
rantaan saatiin kymme-

nen kohtuullisen ko-
koista kasaa. Muuten 
kisakenttä oli vetinen 
ja liukas, mutta sopi 
oikein hyvin ”kasvihuo-
neilmiö” –teemaan. 

Lumenveistoon saapui 
edustajia jokaisesta teek-
karikillasta sekä OYY:n 

hallitus. Oheistoiminta-
na oli turtlespinningia, 
johon olosuhteet olivat 
loistavat, sekä ihmiskim-
bleä ja -shakkia. Turtles-
pinningin lajinkehittäjä 
kävi henkilökohtaisesti 
näyttämässä muille mal-
lia kuinka spinnataan 
oikeaoppisesti. OTYmp-
pialaiset oli päätetty tänä 
vuonna järjestää yhtä ai-
kaa lumenveiston kanssa, 
joten päästiin ottamaan 
mittaa myös atleettisuu-
dessa. Lämmikkeenä oli 
kuumaan veteen lantrat-
tua mehua. Illalla oli jat-
kot ja voittajien julistus 
Teekkaritalolla.

Voittajaksi selviytyi Pro-
sen, yksinäisyyttä ja 
naisen puutetta ulvova 
jääkarhu. Tämä herätti 
fuksijaoksen sympatia ja 
plussaa sai myös viimeis-

telty lopputulos. Arkkarit 
osoittivat taiteellisuutensa 
tekemällä hienon pingvii-
nin, joka seisoi välinpitä-
mättömästi –tai asianhy-
väksyneenä- uppoavalla 
jäälautalla jota ympäröi 
hait. Kone oli myös läh-
tenyt veistelemään eläin-
linjalle. Heidän kamelin 
ja bananasplitin sekoitus 
veistos oli mielenkiintoi-
nen, joskaan sen liittymi-
nen kasvihuoneilmiöön 
ei tullut esille. SIK:llä oli 
taiteellinen tuotos napo-
jen sulamisesta, josta vali-
tettavasti kerkesivät värit 
hävitä ennen kuin se ar-
vosteltiin. Optiemilla oli 
panostettu rekvisiittaan. 
Mukana oli mm hiek-
kaa, pahvipalmuja, joista 
syntyi lämmin paratiisi-
saari. OTiT ei pettänyt 
tänäkään vuonna vaan 
kentälle ilmestyi Pacman. 
Pallot vaan olivat tain-
neet hukkua.. Ymppi ei 
turhia hienostellut vaan 
veistoksesta muodostui 
Nokia kumppari! OYY 
yllätti syvällisellä teok-
sellaan eikä se auennut 
fuksijaokselle, vaikka sitä 
kuinka ihmeteltiin.

Lumenveistoa ja 
turtlespinninkiä
Tänä vuonna järjestettiin jälleen kerran 
teekkarikiltojen välinen lumenveistokilpai-
lu torilla.

1) Olli (jos on muita nimiä, 
kerro mullekin)
2) Tietotekniikka, 2k
3) Paljasjalkanen oululainen-
han minä oon, jo pienenä 
omaksuin omakuvan että 
yliopistoon!
4) Taloudenhoitaja eli etsin 
hukassa olevia kuitteja mut-
ta tilintarkastusta ei tartte tehä :b
5) Se tuntui silloin 5,5 vuotta sitten ihan jees 
idealta, ja nyt se näin kuudentena vuotena me-
neekin jo rutiinilla. Luulin pitäväni välivuoden, 
mutta edelliseltä toimijalta loppui porkkanat.
6) Olen tänä vuonna joissakin yhdistyksissä pu-
heenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Ja olen 
asunut Oulun teekkariydistys ry:n, Kiinteistö-
osakeyhtiö Kaijonharju 
20:n, Teekkarilupi OY:n, 
Pesti-Työmarkkinapäivät 
OY:n sekä Sähköinsi-
nöörikilta ry:n talous- ja 
raha-asioista vastaavan 
kanssa yhteensä kolme 
vuotta.

1) Harva tuntee oikealta nimel-
tä, mutta lisänimiltä sitäkin pa-
remmin. Mainitaan nyt vaikka 
Tom of Havela ja Sarana.
2) Elektroniikka 2003
3) No Rollosta tietenkin. Muualla 
kait ihmisten puheesta saa selvää 
ja niillä kasvaa hiukset päässä?
4) Toimittajan retku. Tämmöinen 
hyvä jäähdyttelyvirka sattui ole-
maan auki niin laitoin hakemuk-
sen vetämään. Käytännössä kir-

joittelen TEKin palstaa, joten lukijoiden määrä 
minun kohdalla lähestyy nollaa.
5) Kerran kiinnostusta oli enem-
män kuin vastustusta niin mikä 
jottei. Kuka hullu sitä haluaa olla 
vain täysipäiväinen opiskelija?
6)Minä se lähettelin Kanerval-
le niitä tekstiviestejä. Enkä aio 
lopettaa!
7) Tämä kuvastaa paremmin 
olemustani sekä sisäistä kau-
neuttani. Ei varmaan tarvitse 
enempää selvitystä.

Kyykkä <3

K
uv

a 
by

 M
ac

gy
ve

r



Arkkareiden pingviini

Arkkareiden pingviini Otit pysyi jälleen uskollisena Pacman-teemalle

Optiemin keidas keskellä erämaata Konekillan kamelin, bananasplitin ja tissien risteytys

PÄMPÄMPÄM



TEK

Ilmeisesti monelle tulee 
DI/Arkkitehti –pape-
reiden myötä yllätyk-

senä, että TEKin jäsenyys 
maksaa selvää rahaa. 296 
euron lasku varmasti syö 
miestä jollei tiedä mihin se 
raha oikein menee tai mitä 
vastinetta sillä saa. Ohessa 
on taulukko, jossa on listat-
tuna vain muutama rahan 
arvoinen jäsenetu. Nämä 
lienevät eduista kaikkein 
näkyvimmät ja suurinta 
osaa koskettavat.

 Otetaan esimer-
kiksi oikeudelliset palve-
lut, joista mainitsin aikai-
semmin (Teksu 1/2008). 
Äkkiseltään nimi ei sano 
mitään, mutta esimerkki 
kyllä havainnollistaa asian. 
Olette allekirjoittamassa 
uutta työsopimusta ja siellä 
lukee näin: ”Sitoutuu teke-
mään tarvittaessa ylitöitä” 
tai työtehtävissä ”Muut 

esimiehen määräämät teh-
tävät”. Juuriko se voi olla 
noin? Soitto TEK:n asia-
miehelle ja pulma ratkeaa!
 Urapalveluakin 
voi hyödyntää monella 
tavalla. Töitä hakevalle 
erityisesti ilmainen CV:n 
tarkistus on hyödyllinen. 
Saatte vaivattomasti tietää 
onko CV normien mukai-
nen ja löytyykö siitä kaikki 
tarvittavat.
 Jäsenyyden edut 
eivät suinkaan rajoitu työ-
asioihin. TEKin jäsenet 
saavat alennusta vakuu-
tuksista, polttoaineesta, 
majoituksista, lehdistä, 
laivamatkoista ja 
paljon muusta. 
Esim. vakuutus-
maksut kasvavat 
koko ajan kun 
tulee perhettä ja 
aletaan omaa ta-
loa hankkimaan. 
Vastavalmistunut 

saa jäsenmaksusta alennus-
ta mikäli jää heti valmistut-
tuaan työttömäksi. Sama 
koskee mahdollista asepal-
velusaikaa!
 Kannattaa pitää 
mielessä että edut eivät 
tule takautuvasti. Jos esim. 
tulisi tarvetta TEKin jäsen-
ten vakuutusturvalle niin 
jäsenyyden pitää olla ta-
pahtumahetkellä voimassa. 
Jäsenyydestä voi siis olla 
hyvinkint korvaamatonta 
apua pahassa paikassa. Sil-
loin ei varmasti harmita, 
että on tullut vuosi makset-
tua jäsenmaksua.

Teekkari,
Muista liittyä TEKin jäseneksi!

Opiskelijajäsenyys
on maksuton

Liity webissä www.tek.fi

Kannattaako jäsenyys kun siitä 
kerran joutuu maksamaan?



Sähköinsinöörikilta ry
Hyvässä yhteishengessä jo vuodesta 
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WAT

Oi suuri ja mahtawa säiden waltijatar,

Kuten on tunnettua, on Wappu tulewa wain
kerran wuodessa ja näinollen olewa kaiken
kansan, erityisesti Teekkarien megalomaanisesti
juhlittawa kansankarkelo.
Kaikessa woimassasi Sinulla on walta hallita
säitä niin korkeassa kuin matalassa ja niin
tuulessa kuin tuiskussakin.
Tätenme oululaiset Teekkarit nöyrästi
pyydämme Sinua loihtimaan
äärimmäisaurinkoista sekä heleästi kewätkansaa
lämmittäwää ja sitäkin enemmän sateetonta
säätä Teekkariwapun ajanjaksolle 26.4.-1.5.
armon wuonna 2008.

Oulun Teekkariyhdistyksen puolesta,

___________________________ ___________________________
Olli Oja, puheenjohtaja Ville Juholin, isäntä



03:33:33 Ashematunnelin örinät 

   - Asematunneli

04:00 Fuksien lakitus - Rauhala

05:00 Sillis - Oulun Lyseo

09:00 Shampanjamatinea,          

 kuviosammunta 
          - Linnansaari
18:00 Fuksilakkien polttohau-           

 taus - Teekkaritalo

Wesibussi kulkee 18-24

WESIBUSSI KULKEE 12-24

WESIBUSSI KULKEE 18-24

WESIBUSSI KULKEE 12-24

WESIBUSSI
VESIBUSSI LÄHTEE VUOROTASA-
TUNNEIN LINNANMAALTA JA KES-
KUSTASTA JOKAISENA AJOPÄIVÄ-
NÄ. HINTAA KRUISAILULLE KERTYY 
VAIVAISET 2e/tunti. KAIKKI TUOTOT 
LAHJOITETAAN UNICEFIN JANOPÄI-
VÄKERÄYKSEEN.

18:00 Zombiesitsit - KO150/  

          Koneen sauna

14:00 Telttasitsit, snägäri,              

  teekkarilaulua 
  - Humuspuolen nurtsi      

OPMx2
18:00 Jatkot - Teekkaritalo

12:00 Kirkkovenesoudut   

          - Tuiran uimaranta
 Wappukyykkä 
 - Tuiran uimaranta

22:00 Jälkisoudut - Onnela

13:00-18:00 Kotikaupungin Lyhyt           

21:00 Ööpisgaala - 45-Special

WAPUN LIPUNMYYNTI
Lipunmyynti Wapun bileisiin vihreillä naulakoilla 

maanantaista 21.4. - torstaihin 24.4. kello 11-14!

TEEKKARIWAPPU 2008TEEKKARIWAPPU 2008
Perjantai 25.4.perjantai 25.4.

LAUANTAi 26.4.lauantai 26.4.

SUNNUNTAI 27.4.SUNNUNTAI 27.4.

MAANANTAI 28.4.MAANANTAI 28.4.

tiistai 29.4.tiistai 29.4.

keskiviikko 30.1.keskiviikko 30.1.

torstai 1.5.torstai 1.5.

10:00 Tempaukset, Fuksikisat,   

  Köydenvetokisa            

  - Kauppatori
21:00 Waatonaaton bileet, pool-   

 party, pj-kisa - Radisson SAS

11:50 Teekkariwapun julistus - Rauhala

12:00 Wappukulkue
14:00 Fuksikaste - Åströmin puisto

19:00 Waaton bileet, Boney-N        

 ruokakoju, karaoke
 - Kuusisaari

PARILLISINA TUNTEINA LÄHTÖ YLIOPIS-

TOLTA, PARITTOMINA LÄHTÖ TORILTA.h


