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Jopas on vuosi vierähtänyt äkkiä Teksun 
ruorissa, ei voi muuta sanoa. Nyt on aika 
sanoa viimeiset painavat sanat, ennenkuin 
ensi vuoden tiedotustöhö saa vallan tällä 
palstalla. Vuosi kului enimmiltä osin varsin 
kronologisesti,  Teksu ilmeistyi tasaista tahtia 
ja kaikilla oli hauskaa. Tätä kirjoittaessa 
OTY:n eeppinen vaalikokous on vasta tulossa, 
eikä ole täyttä varmuutta kuka tämän paikan 
Armon Vuonna 2009 saa. Kuitenkin tiedossa 
on ainakin yksi potentiaalinen ehdokas, mutta 
odottaakaamme vaalikokoukseen. Tässä se on 
sitten. Mennyt vuosi on ollut varsin mukava, 
monta hauskaa tapahtumaan on mahtunut 
sen varrelle. Eipäs tässä muuta enää löpise-
mään kuin että nähdään kun tavataan.

Tuomas Takkinen
Tiedotusvastaava

VIIMEISTÄ VIEDÄÄN!

PÄÄKIRJOITUS

Puheenjohtaja Ville Juholin (SIK) 

Sihteeri Ilmari Sandelin (SIK) 

Taloudenhoitaja Outi Kukkonen (Kone) 

Fuksiohjaaja Marjo Petäjäjärvi (Prose) 

Isäntä Ville Peteri (SIK) 

Kulttuurisika Erno Klemetti (Kone) 

Suhdevastaava Tuomas Takkinen (Kone) 

Tiedotusvastaava Ville-Pekka Palokangas (Tuta) 

Kosopo Pirita Huotari (Prose) 

Alumnivastaava Tuomo Mattila (OTiT)

Verkkomestari Juhamatti Niemelä (OTiT) 

Emäntä Joonas Raitio (Prose) 

Urheiluvastaava Tuomas Parttimaa (OTiT) 

Pikkupossu Piia Kämäräinen (Prose) 

Graafikko Tapani Himanka (Tuta) 

KV-vastaava Laura Haapaniemi (SIK) 

Ratikka-vastaava Teemu Aikavuori (SIK) 

Historiikkivastaava Olli Oja (Kone) 

Tasa-arvovastaava Tuomas Havela (Sik) 

Tupsuvastaava Pia Olli (OTiT) 

OTY 2009 Hallitus ja ylemmät toimihenkilöt

>>>  Katso myös Teksun kuvaraportti vaalikokouksesta sivulta 22.
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Vuosi 2008 alkaa pian olla takana ja on 
aika keskittyä vuoden viimeisiin tenttei-
hin sekä odotella joululomaa pikkujou-
lujuhlinnan merkeissä. Allekirjoittaneen 
pikkujoulukausi alkoikin jo Ympäristöra-
kentajakillan Lemppareilla 22.11. Muista-
kaa osallistua kiltojenne pikkujouluihin ja 
kaikkiin muihinkin bileisiin mahdollisuuk-
sienne mukaan.

NääsPeksin Oulun näytös järjestettiin 
Ouluopistolla lauazntaina 29.11. Juhlasa-
lissa oli tunnelma katossa hienon speksin 
ja mahtavan yleisön ansiosta. Näytös 
olikin myyty loppuun ennätysajassa jo en-
simmäisenä lipunmyyntipäivänä. Speksin 
aiheena oli tällä kertaa Romeo ja Julia. 
Innokkaiden omstart-huutojen ansiosta 
raina venyi väliaikoineen yli neljä ja puo-
lituntiseksi, mutta esityksen vauhdikkuus 
ei silti missään vaiheessa hiipunut, vaan 
jatkui hyvällä tempolla loppuun saakka. 
Rainan pituus kuitenkin sai kriittisimmät 
katsojat hieman arvostelemaan esitystä. 
Itse speksin lisäksi loistava tunnelma oli 
myös Teekkaritalolla speksin jatkoilla. 
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti aivan 
aamun tunneille saakka. Vaikka juhlimi-
nen suurimmaksi osaksi sujuikin hyvin, 
niin haluan muistuttaa kaikkia hyvästä 

SAUNAPROTOKOLLASTA. Muutamia 
oululaisia juhlijoita jouduttiin nimittäin 
poistamaan Talolta huonon käytöksen 
vuoksi. Muun muassa eräs naispuolinen 
speksiläinen joutui häirinnän kohteeksi 
suihkutiloissa. Näin ei todellakaan tule 
toimia! Pahimmassa tapauksessa speksin 
jatkojen saunomista joudutaan rajoitta-
maan. Pyritään siis muistamaan sekasau-
nan käyttäytymissäännöt eli ei kähmitä 
kanssasaunojia ja jätetään myös ehdottelut 
pois.

Muutamat negatiiviset tapaukset 
eivät kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että 
vuosi 2008 on ollut loistava. Vuoteen 
on mahtunut mahtavia bileitä, hienoja 
vuosijuhlia, lämmin Teekkariwappu ja 
lukemattomia muita muistamisen arvoi-
sia tapahtumia. Minulla on ollut ilo ja 
kunnia toimia oululaisen Teekkariyhteisön 
nokkamiehenä ja haluankin kiittää kaikkia 
Teekkareita ja fukseja, jotka ovat osallistu-
neet kiltojen ja OTY:n toimintaa vuoden 
aikana. Viimeisinä sanoina istuvana 
puheenjohtajana haluan toivottaa oikein 
mukavaa joulun odotusta kaikille!

Olli Oja
Peejii

ANNA PALAA FRANK!
KAIKKI ON VAKUUTETTU!

VIIMEISTÄ VIEDÄÄN!

PUHEENJOHTAJAN PALSTAPÄÄKIRJOITUS

Verkkomestari Juhamatti Niemelä (OTiT) 

Emäntä Joonas Raitio (Prose) 

Urheiluvastaava Tuomas Parttimaa (OTiT) 

Pikkupossu Piia Kämäräinen (Prose) 

Graafikko Tapani Himanka (Tuta) 

KV-vastaava Laura Haapaniemi (SIK) 

Ratikka-vastaava Teemu Aikavuori (SIK) 

Historiikkivastaava Olli Oja (Kone) 

Tasa-arvovastaava Tuomas Havela (Sik) 

Tupsuvastaava Pia Olli (OTiT) 

K
uva: K

alle K
ari
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Rakkauden 
valkoisella hevosella

s iaa e i  auta edes 
se, että on maa-
nantain sijasta sun-
nuntaiaamu, vaan 
kyseessä on jotain 
vielä kaameampaa. 
Herään klo 10.30. 

krapulaa ei ole, aurinko paistaa ja  
pseudolinnutkin lauleskelevat jossain 
kesäisessä n:nnessä ulottuvuudessa. Ei 
jaksa nousta, vaan kieriskelen puoliu-
nessa sängyssä pakoillen epätoivoisesti 
päivän askareita ja hajanaisia aurin-
gonsäteitä. Tässä vaihees-
sa päivä oli mennyt ihan 
putkeen, mutta vahingos-
sa nappaan kelloradion 
päälle. Jostain syystä radio 
oli virittäytynyt yön aikana 
YleX:n taajuudelle ja sa-
malla sekunnilla kun pai-
na virtapainiketta, vilipsin 
romu alkaa soittamaan Sa-
mael Koskisen kappaletta 

“Rakkauden valkea hevonen”
 Kappaletta kuunnellessa mieleen 
tuli väistämättä ajatus, voi että kun olisin 
elänyt tätä aikaa kultaisella 80-luvulla,  
jolloin esimerkiksi Anthrax, Metallica,  
Judas Priest ja Iron Maiden julkaisivat toi-
nen toistaan upeampia heavy-metallin 
ja rock-musiikin kulmakiviin kuuluuvaa 
teosta. Olisin voinut käydä keikoilla kun 
nuoret elämänsä hurmiossa olevat jan-
nut sekoilevat lavalla, keikkamatkoilla 
ja hotelleissa. Olisi ollut mahtavaa myös 
omistaa nuo lukuisat teokset LP-muo-

dossa ja ihastella upeita 
kansikuvia.
 No palataanpa siis 
nykypäivään ja tuohon 
Rakkauden valkea he-
vonen -lippalappaan. 
Tämä aiheutti minulle 
(ja varmasti monelle 
muullekin) välitömän 
hylkimisreaktion, ai-
van kuten vaikkapa 

Voi veljet. Herätykset yleensäkin ovat inhottavia, 
mutta tässä tulee surkeiden herätysten ultimaattinen 
huipentuma.

A
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Salatut elämät tai Lauri Karhuvaara. 
Huolimatta kappaleen shokeeraavasta 
vaikutuksesta sain vaihdettua viime het-
kellä kanavan toisaalle. Hetken luulin 
jo muuttuneeni tällaisen neitimusiikin 
vaikutuksesta Antti Tuiskuksi, mutta to-
dennäköisesti kappale ei päässyt vaikut-
tamaan alitajuntaani pysyvästi. Aivan 
niinkuin oisin mennyt biitistä sekaisin 
ja tänä yönä voisin loputtomiin tanssii.
 Itselle tulee aina välillä sellai-
nen hard-reset fiilis, että on kerrassaan 
pakko laittaa soimaan tarpeeksi isolla 
volyymilla esimerkiksi Mayhemia tai 
vaikkapa aina niin ihanaa Dimmu Bor-
giria. Tämä hetki oli yksi niistä. Lisäk-
si mainittakoon että esimerkiksi juuri 
tuollainen sievä ja siveä norjalainen kir-
konpolttohevi on mitä mainiointa siivo-

us- tai tiskausmusiikkia. Edellä mainitut 
toimenpiteet eivät kyllä tunnu puolik-
sikaan niin ikäviltä, kun voi purkaa ag-
gressioitaan musiikkiin. Suosittelen ko-
keilemaan.
 Kaiken kaikkiaan erilaisten mu-
siikkilajien kirjo maailmassa on valta-
va, eikä tietenkään kaikkien voi olettaa 
tykkäävän jostain länsimongolialaisesta 
kurkkulaulusta tai vaikkapa tuosta Rak-
kauden valkea hevonen -kappaleesta. 
Veikkaanpa kuitenkin ettää suurin osa 
tämänkin lehden lukijakunnasta ei sie-
dä edellämainittua ilmaisutaiteen muo-
toja, vaan tyytyy johonkin rankempaan. 
Kaikki yhtyvät varmasti tähän lausee-
seen “Hevi on paskimmillaankin parasta”.

Tuomas Takkinen
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Blagitarius Blagiators: Blagien Blagi lähtee 

kauteen kyykkälegenda Hannu Korvan vahvistama-

na. Vaikka mies vaikuttaakin nykyään lähinnä Tal-

linnan KüükaLigassa, on pelkkä nimi rosterissa jo 

varma tapa irroittaa vastustajilta sokat polvista. Jouk-

kue päätti myös polttaa sillat entiseen farmijoukkue 

KombostiKoblaan ryöstökalastamalta pelaajamark-

kinoiden erään suurimmasta vonkaleista, eli OKL-

hopeamitalistin Ville Kiviniemen. Piiroinen/Räsä-

nen/Puttonen/Lasanen -nelikko ei esittelyjä kaipaa 

ja joukkueen turvallisuuden takaa Heidi Ojan hurja 

tappajapiski. Blagien lennon voi kuitenkin hetkenä 

minä tahansa katkaista Mr Glassin rikki napsahtava 

selkä.

Anal yysi: Mestarieinestä ja vähintään mitaleilla. Näh-

däänkö liigan ensimmäinen plussapeli?

BoSS: Ukin ja Häkkisen muoviseura BoSS on tavoil-

leen uskollisina vaihtanut noin puolet rosteristaan.  

Joukkueen suurin heikkous lienee siis tälläkin kau-

della epätasainen ja ontuva peluutus, jossa oikein 

kellekään ei löydetä sopivaa paikkaa. Tällä kertaa 

haaviin tarttuivat pelaajamarkkinoiden kovimmat 

naiskyykkääjät Haapaniemi, Sarajärvi sekä vanha so-

taratsu Riku “I bring the ASS to PSO” Hietaniemi. 

Pelottavin aspekti kokoonpanossa on kuitenkin In-

tiaan rekrytointimatkalle lähetetty Heikki “Kastike” 

Laine. Tammikuussa joukkueen kriisiä liennyttä-

mään liittyneekin muutama krikettihistorian omaava 

konapommittaja..

Ana Lyysi: Neljän joukkoon mahdollisuudet, maksi-

misuorituksella pelaa alle 10p pelejä.

Droit: Droit ei ole entisensä, mutta jokin ei sil-

ti muutu - Paho ja Santtu. Sukupolvenvaihdoksen 

kourissa olevasta joukkueesta on paha sanoa muuta, 

kuin että tänä vuonna ei runkosarjan voittoa tule. 

Tulevaisuus on kuitenkin vahvaa mikäli Paho jaksaa 

moukaroida joukkeesta todellisen pelotteen viime 

vuosien Droitin tapaan. Odotettavissa on kuitenkin 

vaikea kausi.

An alyysi: Paineetonta pelaamista ja playoff-paikan 

jälkeen kaikki on plussaa.

Dulce Bellum Inexpertis: Voisitteko TOLlot 

laatia helpompia nimiä joukkueillenne? B-sarjan 

kärkiporkoita jo muutama vuosi ja tälle vuodelle 

harppaus A-sarjaan. Joukkue on erittäin tasainen ja 

hakeekin vasta vauhtia tuleviin kausiin. Jotain kui-

tenkin puuttuu, DBI onkin hieman kuin alkoholiton 

olut tai #oamk ilman rääkymistä... Kyllä, joukkueesta 

puuttuu hullu konapommittaja.

A nalyysi: Pleijaripaikka lienee tavoitteena.

Entiset Hipit: B-sarjassa DBI:n tavoin kaksi kaut-

ta tarponut tiimi on samoilla kujeilla mukana. Van-

hat jyrät Eteläperä/Koivunen ovat jälleen menossa 

mukana ja rosterista löytyy leveyttä 8 pelaajan verran. 

Mutta kysymys kuuluukin, nouseeko suorittaminen 

A-sarjan vaatimalle tasolle? Joukkueessa on poten-

tiaalia ja kaiken napsahtessa kohdille on mahdol-

lisuuksia jopa huikeisiin alle 30p otteluihin. Pleija-

reihin pääsy edellyttää kuitenkin kaikilta pelaajilta 

venymistä, myös jo mainitulta konkarikaksikolta.

Analyys I: Pleijaripaikka tavoitteena, kova tappelu 

DBI:n ja Kakkossaajien kanssa.

OKL-preview 2008-2009
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Hanpit: Mestarijoukkue Hanpit onnistui viime kau-

della pelaamisen ohella rakastelemaan OKL-pokaa-

lin korjauskuntoon ja tavoittelee vastaavaa suoritusta 

tälläkin kaudella. Kahden peräkkäisen mestaruuden 

voittaminen ei kuitenkaan ole helppo juttu, vaikka 

joukkue tulvisi tähtipelaajia kuten Kovasin, Malinen 

ja Hernis. Sarjan mahdollisesti kovin kolmospaikan 

pelaaja Janne Tuovinen tullee viemään joukkueen 

play-offseihin, vaikka Hanppeja ei eittämättä runko-

sarja vieläkään sytytä.

An Al Yyysi: Ei mitään tietoa, AIVAN mitä tahansa 

voi tapahtua. Mestaruutta ei uskalla kuitenkaan tälle 

kaudelle luvata.

Kakkossaajat: Kakkossaajat osoittivat erinomaista 

rekryvaistoa avaamalla ilmasillan suoraan Itävaltaan 

ja lennättivät rosteriinsa legendaarisen Jukka ”YTY” 

Määtän, koukkukäsityylin suvereenin mestarin.  Vain 

viiden pelaajan rosteri aiheuttanee kuitenkin pul-

lonkaulan matsien aikataulutuksessa. YTYn leppoi-

san parrakas hippivapaalaskija-look vienee naisväeltä 

jalat alta ja ehkä myös vastustajiltakin. Isoin tavoite 

tälläkin kaudella lienee kuitenkin sisartiimi Ossaaji-

en pieksäminen.

Analüüsi: Pleijareissa vain jos YTYllä kestää käsi, selkä 

ja polvi sekä pohjelihas.

KombostiKobla: Kombostin pojat voisivat palkata 

itselleen managerin taloustieteen puolelta, sen ver-

ran luokatonta on taas pelaajatreidirintamalla ollut. 

Joukkueen ykköstykille ei ilmeisesti riittänyt tasaisen 

varma kakkospaikka, joten joukkuetta oli vaihdetta-

va. Joukkueen toinen konapommittajakin karkasi 

etelän lämpöön, joten menestys lepää puhtaasti dik-

taattori Kärjen harteilla: miten taltuttaa luottopakki 

Markku de la Markun villi maakuntamatkailu ympäri 

Suomea, Venäjää ja Baltian maita? Edessä saattaa hy-

vinkin olla KooKoon surkein kausi.

Analiis: Pahapahapaha, voi tulla jopa ensimmäinen 

mitaliton kausi. Tähtäin kuitenkin play-offeissa.

Ossaajat: Ossaajilla on jälleen kivikova kaarti, 

joka on sekoitus väkevää konabomberismia, tarkkaa 

sweeppiä ja kaikkea siltä väliltä. Herkän miehekäs 

kapteeni Pyyppönen pitänee huolen myös joukku-

eensa ravintopyramidista ja treeneistä, joten niistä 

menestyksen ei ainakaan pitäisi jäädä kiinni. Jos ha-

luaa monivetoonsa kerrointa, niin Ossaajat on oival-

linen valinta.

A-n-a-l-y-y-s-i: Yksi asia on varma, runkosarjan voitto 

ja mestaruus eivät kulje tällä joukkueella käsikädessä. 

Se on joko tai.

Pacman Brothers: Caion miesten vessassa liik-

kuu villi huhu: sapattivuodeltaan palaava Pacman 

Brothers on kehittänyt ehkä liigan kuumimman 

sandaalin. Hanpeissa rahakasta viime vuotta viettä-

nyttä PB:n perustajajäsentä Teppojen Teppoa ei edes 

viitsitty kysyä rosteriin! Tunteiden paloa  ja myllyjä 

on siis luvassa erityisesti Pacmanien ja Hanppien vä-

lisissä liigakamppailuissa. Aika näyttää mikä on PB:n 

tuloskunto ilman Mylly-Malista. Materiaalin kapeus 

muodostaa pacmaneille vakavan ongelman: Jos joku 

tiimistä on henkisesti kämpillä, ei paikkaajia ole.

Analyysi: Pudotuspelipaikka on tänä vuonna tiukas-

sa, mutta yltänee ensimmäiselle kierrokselle.
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SIK Bastards: Takavuosien tuplamestari joutui 

sukupolven vaihdoksen myötä heittopussin rooliin 

viime kaudella ja mikäli treenimäärät eivät ole lisään-

tyneet, ei ääni kellossa muutu. Joukkueesta puuttu-

vat ne perusvarmat konabomberit, jotka ovat jokai-

sen menestyvän tiimin elinehto. Ainut joukkueeseen 

jäänyt vuoden 2004 mestari J. Suomela on kapteenin 

roolissaan ottanut käyttöön joukkueen sisäisen ka-

lenterin, jonka avulla toivoo sopivien otteluaikojen 

löytyvän viime vuotta helpommin.

Ana|yys: Ensimmäinen tavoite play-offeissa ja sitten 

ottelu kerrallaan.

STH: Saatanallisesti Tupla Hommia vai mitenkäs 

se tämän toissavuoden TUPLAmestarin akronyy-

mi aukikirjoitettuna menikään. Allekirjoittanutta 

kismittävä, noin viisi vuotta jatkunut ”kaikki pelaa”-

junnumeininki ja arpakuution käyttäminen peluut-

tamisessa ovat kuitenkin osoittaneet joukkueen 

kiistattoman tasalaatuisuuden. Lähes kaikki ottelut 

voitettavissa lukuunottamatta BoSSia, joka vie matsit 

psykologisen aseen turvin mikäli Johtonen on STH:n 

pelaavassa kokoonpanossa.

AnalYYyysi: Kärkikolmikossa ja eväät mestaruuteen, 

mikäli joukkue muistaa ostaa riittävästi korvatulp-

pia.

Loppuyhteenveto

OKL:n runkosarjan lopullisen pistetaulukon ennus-

taminen on vaikeusasteeltaan samaa luokkaa kuin 

yrittäisi kusta liikkuvan auton katolta konepellillä 

olevaan pilttipurkkiin läikyttämättä tippaakaan tuuli-

lasille, mutta yritetään nyt kuitenkin:

1.  BB

2. Hanpit

3. STH

4. Droit

5. BoSS

6. Ossaajat

7. SB

8. ExH 

9. PacBros

10. KK

11. DBI

12. 2saajat

Tilastojen valossa on turvallista veikata mestarin löy-

tyvän runkosarjan top4:n sisältä, tässä tapauksessa ne-

likosta BB, Hanpit, STH ja Droit. Droitille mestaruut-

ta on povattu tiimin perustamisesta lähtien, joten nyt 

sukupolvenvaihdoksen myötä saattaisi hetki vihdoin 

olla otollinen. Lopuille kolmelle mestaruus olisi jo 

toinen, Hanpeille toinen perättäinen. Mahdollisiksi 

yllättäjiksi ja runkosarjaennustuksen pilaajiksi voi-

daan laskea Ossaajat ja PacBros, mikäli kyseiset tiimit 

saavat kapean materiaalinsa toimimaan yhteen.

 Oli miten oli, niin mestaruus tulee tänä 

vuonna vain äärimmäisen kovatasoisella pelillä 

ja runkosarjan ykköstilaankin tullaan vaatimaan 

reilusti alle -30:n oka. Taistelu viimeisistä pudotus-

pelipaikoista tulee olemaan raaempaa kuin koskaan 

aiemmin ja kevään tullen kopin tienoo on reunus-

tettu murskatuilla unelmilla. Käynnissä on kaikkien 

aikojen OKL-kausi! 

-RIPE
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Meillä on oma, ihka uusi ja lystikäs, hengennostattajakap-
paleemme; iloisen hilpeä ”Oulu pilaa aina kaiken!” on näh-
nyt yönpimeyden parhaassa muodossaan, mieluummin kuin 
hyvin. Kyseinen kappalehan lauletaan ”Suomi tekee kohta 
maalin”-sävelellä, globaalisti tunnetumman kirjoitusasunsa ol-
lessa ”Glory, glory, hallelujah”.

Kaiken suuruutensa ohella laulumme tämä on myös ää-
rimmäisen helposti opittavissa, joten kaupunkimme ilosano-
maa on helppo kenen tahansa levittää. Alkuun lauletaan kolme 
(3) kertaa ”Oulu pilaa aina kaiken”, jonka jälkeen seuraa siir-
tyminen loppuhuipennukseen ”Eikä sille mittään voi!” Ja kun 
laulamaan ruvetaan, sille ei todellakaan mittään voi, laulaa kun 
voi samoilla sanoilla vaikkapa aamuun saakka.

Sulosäkeitä voi laulaa toki Oulussakin, vaikka kotona 
suihkussa taikkapa Teekkaritalon saunaosastolla, mutta ehdot-
tomasti parhaan tunnelman veisu luo excursioilla. Esimerkiksi 
energiajuoman korvikkeena tämä toimii loistavasti, voit myös 
tarjota virkeyttäsi muille – kenties nukkuville tai ainakin sitä 
yrittäville – piristää takuulla. Kotoisassa Oulussa aikaa nukku-
miselle (tai vaihtoehtoisesti peiton alla pelkäämiselle) on jälleen 
tiedossa kuitenkin enemmän, miksi siis haaskata hyvää excua?

Mikäli kuulette ulkopaikkakuntalaisten laulavan näil-
lä sanoin, yhtykää voimakkaasti ja herkästi aivan kuin ihmiseen 
(tai lampaaseen). Kappale on takuulla jo tähän päivään men-
nessä tehnyt lähtemättömän vaikutuksen osaan teekkareista. 
Jopa yläkerrassa asusteleva elämää kokenut naisihminen ta-
kuulla osaa arvostaa kaunista laulantaa (tai sitten ei, mutta aina 
voi kokeilla) .

-”Positive fail”

Oulu pilaa 
aina kaiken!
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Tällaisen väittämän kuulin ohimennen jonkun tekniikan ammattilaisen suus-
ta. Pohjana tälle väittämälle oli se, ettei TEK neuvottele jäsenistön palkoista, 
työehtosopimuksesta jne. ollenkaan. Ajattelin, että tähän on hyvä tuoda selven-
nystä, koska asia ei todellakaan ole näin.
 Moni on varmaan telkkarista nähnyt ja kuullut kuinka esim. 
SAK:lainen Metalliliitto neuvottelee itse jäsenistön eduista. Tämä johtuu sii-
tä, että Metalliliitto, kuten moni muukin SAK:lainen ja STTK:lainen liitto, on 
toimialakohtainen liitto. Sen sijaan AKAVAlaiset liitot jakaantuvat koulutus-
taustan mukaan, kuten myös TEK. Esimerkiksi teknologia-alan yrityksissä on 
ylemmän toimihenkilön hommissa mm. diplomi-insinöörejä, amk-insinöörejä, 
ekonomeja jne, joten ei olisi järkevää jos jokainen akavalainen liitto (yhteensä 
31 kpl) neuvottelisi työehdoista itsenäisesti. Tämän takia TEK on mukana mo-
nessa eri neuvotteluorganisaatiossa ja hoitaa jäsenistönsä etuja niiden kautta. 
Tässä on esiteltynä pari organisaatiota johon voitte joskus törmätä:

TEKkikö munaton ammattiliitto?

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelukunta YTN perustettiin vuon-
na 1973 hoitamaan yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden 
sopimustoimintaa. YTN:n pääjärjestöjä ovat TEKin lisäksi Uusi Insi-
nööriliitto UIL sekä Suomen Ekonomiliitto SEFE. Lisäksi mukana on 
muita akavalaisia järjestöjä, joiden jäseninä on ylempiä toimihenkilöi-
tä. Edunvalvonnan piirissä yhteensä noin 125.000 jäsentä. Paikalliset 
edunvalvontakysymykset hoidetaan järjestön yritysyhdistysten kautta 
sekä YTN:n luottamusmiesten avulla. Yksityisen sektorin toimialoja 
ovat mm. teknologiateollisuus,  suunnitteluala ja metsäala. Lisätietoja: 
www.ytn.fi

Julkisen sektorin edunvalvonta (kunta, valtio, kirkko)

TEK hoitaa julkisen sektorin edunvalvonnan nykyisen sopimusjärjestel-
män perusteella pääasiassa JUKO ry:n kautta. Tekniikan Akateemisten 
Liitossa julkisen sektorin asioita hoidetaan neuvottelutoimintaan osal-
listumalla ja vaikuttamalla sekä jäsenpalveluja tarjoamalla. Paikalliset 
edunvalvontakysymykset hoidetaan joko järjestön paikallisyhdistysten 
kautta tai JUKO:n luottamusmiesten avulla. Lisätietoja: www.juko.fi
 TEK hoitaa sopimuksen mukaan myös SAFAan kuuluvien 
julkisella sektorilla palvelevien arkkitehtien edunvalvonnan. Kunnan 
teknisellä sektorilla toimivien Kuntatekniikan Akateemiset KIAn jäsen-
ten edunvalvonta hoidetaan Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelu-
järjestö KTN:n kautta. Lisätietoja neuvottelutoiminasta löydät TEKin 
sivuilta.

Terveisin,

Tuomas Havela, Oulun Teekkariyhdysmies
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Parina viime vuonna skabat on jouduttu 

siirtämään tammikuulle parempien keli-

en toivossa, mutta onneksi tänä vuonna 

päästiin kuin päästiinkin nauttimaan val-

lattomasta rääkymisestä sekä isojen miesten itkusta 

itsenäisyyspäivän kunniaksi <3

Päivä käynnistyi arvontalauluilla joiden jälkeen pe-

lit pääsivät alkamaan. Kaksi otteluparia joutui kar-

simaan pääsystä kahdeksan joukkueen lopulliseen 

lohkoon, ja arpa osoitti taistelupareiksi Ossaajat-STH 

sekä BoSS-Kartunwatkaajat. Viime kauden PJ-kyykän 

mestari STH hyytyi heti alkuunsa villisti edellisiltana 

pullon pohjalta kisakuntoa hakeneille Ossaajille, joi-

den enemmän tai vähemmän humalainen rennon-

letkeä peli oli myrkkyä vastustajalle. Toinen karsinta-

pari BoSS-KW ei yllätystä tarjonnut ja uusilla rekryillä 

siivitetty BoSS lunasti jatkopaikan itselleen, vaikka 

alkukankeuksissaan pelasikin luokattomasti 

ottelutuloksen n. -70.

Ensimmäisellä varsinaisella kierroksella tapahtui 

jälleen: edellisvuoden hopeajoukkue Hanpit olivat 

skandaalimaisesti noudattaneet perinteistään poike-

ten täysin eri linjaa ja herkistelleet edellisillan ilman 

tulivettä, joten laulukuoro kutsui heti ensimmäisen 

matsin jälkeen tutalaispitoisen BBQ:n sekoittaessa 

Hanppien pelin täysin ja täten osoittautuessa liian 

kovaksi palaksi. KombostiKobla puolestaan oli rek-

rynnyt joukkueeseensa salaisen aseen maineikkaasta 

Blagitarius Blagiatorseista ja ehkäpä juuri tämän rek-

ryn siivittäminä peittosivat pitkän linjan liigajyrä SIK 

Bastardsin lunastaen paikan välieriin. Oulun kyykkä-

liigassa Kakkossaajat -nimellä vaikuttava Håmånallet-

tiimi joutui antautumaan karsinnasta nousseelle 

BoSS:lle, joka paransi roimasti otteitaan ottelutu-

loksen painuessa jo lähemmäs -20:ta. Ensimmäisen 

kierroksen viimeinen ottelupari muodostui edelleen 

liikuttuneessa mielentilassa melskanneista Ossaajista 

ja todellisista nimimiehistä kootusta ns. dream tea-

mista. Vastoin kaikkia ennakko-odotuksia Ossaajat 

paransivat peliään entisestään ja dream team joutui 

nöyrtymään muutaman kyykän erolla Ossaajien lu-

nastaessa jatkopaikan itselleen.

Semifinaaleissa BoSS jatkoi vahvoja otteitaan kukista-

en BBQ:n vakuuttavasti lähes -20:n ottelutuloksella. 

Ossaajat väänsivät voiton KombostiKoblasta vaivaisen 

yhden pisteen marginaalilla vastaavanlaisella tulok-

sella, mikä enteili hyvätasoista sekä tasaista finaalisar-

jaa.

OAMK ry:n vuotuinen pikkujoulukyykkäturnaus saatiin 
tänä vuonna pelattua vastoin kaikkia ennakko-odotuksia 
jo joulukuun puolella, kun viime hetkillä saatiin tarvittava 
määrä lumentapaista sotkua pönkittämään kyykkäkent-
tien jääpohjia jotka olivat kokeneet kovia edellispäivien 
vesisateiden takia.

PIKKUJOULUKYYKKÄ 2008
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Finaalisarja pelattiin paras kolmesta -menetelmällä. 

Ensimmäinen finaali sai heti jännittäviä käänteitä, 

kun Ossaajien normialoituksen jälkeen BoSS avasi 

pelinsä jämäkästi kahdella pomppuhauella. Ossaajat 

eivät kuitenkaan juuri kyenneet käyttämään saavutet-

tua etua hyväkseen ja erä päättyikin muutaman kyy-

kän turvin BoSS:n hyväksi. Toinen erä oli tasainen ja 

ottelu ratkesi vasta viimeisellä heitolla kahden kyy-

kän erolla Ossaajien tappioksi ottelutuloksen ollessa 

-30 - -34. Toinen ottelu oli heikkotasoisempi ja muu-

tenkaan tunnelma ei ollut yhtä korkealla, sillä osa 

yleisöstä ehti jo lähteä paikalta luullessaan finaalin 

ratkeavan yhdestä voitosta. BoSS vei toisenkin pelin 

tuloksella -36 -42 ja lunasti täten itselleen turnauksen 

voiton. Finaalisarja oli tasoltaan ennakkoasetelmista 

poiketen laimeahko eikä kumpikaan joukkue saanut 

itsestään parasta irti. Liekö raajoissa taikinaa tai päis-

sä jäätä... BoSS palkittiin suorituksestaan ilmaisilla 

osallistumismaksuilla sekä kyydityksillä MM-kyykkään 

eikä hopeajoukkuekaan jäänyt tyhjin käsin, sillä kak-

kossijasta oli luvassa seuran kustantamat MM-kyykän 

osallistumismaksut.

Naisten sarjassa voiton vei Viritetyt Harakat vahvis-

tettyna yhdellä SIK Biazin pelaajalla (eli sekajouk-

kue HarB) peitoten finaalisarjassa joukkueen, jonka 

nimeä allekirjoittanut ei itseasiassa edes tiedä \o/ 

Valitettavasti naisten sarja koostui ainoastaan näis-

tä kahdesta osallistujasta mutta paremmuus saatiin 

selvitettyä paras kolmesta -meiningillä ja katsojien 

riemuksi vasta kolmas ottelu ratkaisi voiton. Toivot-

tavasti ensi vuonna naistenkin sarjassa on useampia 

osallistujia ja kisat voidaan viedä läpi ns. perinteiseen 

malliin. Naisten sarjan voittaja palkittiin ilmaisilla 

osallistumisilla MM-kyykään.

Turnaus oli sangen onnistunut, sillä vaikka keli oli-

kin joidenkin mielestä huono oli kyykän riemunkil-

jahduksia kuultavissa pitkin päivää pilalle mennei-

den heittojen jälkeen ja vastustajaa motivoidessa <3 

Tästä on hyvä jatkaa kohti kevään OM-kyykkää sekä 

Tampereen MM-kisoja.

- Hei hoi hauki



T   
ä m ä n v u o t i s e n  T e x c u n 
matkasuunnitelmat lyötiin lukkoon 
siinä vaiheessa, kun Vaasasta saapui 
kutsu osallistua Knowhow 08 -rekry-
tointimessuille. Vielä kun järjestäjien 

puolesta luvattiin maksaa bussi, majoitus ja ruokailu, 
asia oli selviö: Vaasaan oli vievä matka jälleen. Teksun 
toimituksen kolmimiehisestä edustuksesta allekirjoit-
tanut keskittyi raportointiin loppujen panostaessa 
edustamiseen, etenkin majoituksessa.

Lähtöaika oli poikkeuksellisen myöhäinen kello 
12. Matkaan enimmäkseen punamusta joukkomme 
pääsi lähes aikataulussa. Heti kohta matkan alettua 
koitti ensimmäinen järkytys: bussin ainoat pelikortit 
olivat alakerrassa. Onneksi useampi erilainen TP oli 
kuitenkin mukana. Excuesittelyjen merkeissä saavut-
tiin lopulta ensimmäiselle pysähdyspaikalle Pattijoen 
Shellille. Huoltoasemalta ei kortteja löytynyt vahvis-
taen entisestään huonoja kokemuksia Raahesta. Ta-
varatilasta korttipakka kuitenkin löytyi, ja tupenpel-
luu pääsi käyntiin. Jo ennen Kokkolassa koittanutta 
toista varikkokäyntiä koittikin matkan ainoaksi jäänyt 
tuppi.

Perillä Vaasassa olimme puoli tuntia edellä aikatau-
lua, joten vielä oli aikaa yhdelle ostosreissulle. Messu-
paikkana toimineeseen Botnia- halliin päästyämme 
ja päheät VIP-kortit saatuamme meidät ohjattiin ul-
komaan teekkareiden kanssa kalvosulkeisiin. Reilun 
tunnin kuluttua pääsimme vihdon tarjoilualueelle 
syömään ja juomaan. Ruokailtuamme päätimme 
Jennin kanssa lähteä kiertämään varsinaista messu-
aluetta toisten keskittyessä juomatarjontaan (Onnille 
terveisiä).

Näytteilleasettajia oli yli 130 lukioista ruotsalaisiin 
yliopistoihin ja yhdistyksistä yrityksiin. Erona pai-
kalliseen Pestipäivään (14.1.2009) oli laajempi koh-
deyleisö ja ruotsin kielen yleisyys. Näimme muun 
muassa kuinka SAKKI ry:n ständillä kaksi noin kak-
sitoistavuotiasta tyttöä pyysi kondomeja tiskin alta. 
Jenni rakastui sisään ajettuun täysperävaunurekkaan 
eikä saanut poliisilta sakkoja vaikka niitä erikseen 
pyysi. Parin tunnin kiertelyn saalis ohessa.

Messujen sulkeuduttua edessä oli siirtyminen majoi-
tuspaikkaan. Meidät oli ”arvottu” Palosaaren järjes-
tötalolle rappeen Lantalaisten ja onaniemeläisten 

Teekkariexcu Vaasaan 
19.-20.11.2008
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seuraan hervantalaisten päästessä upouuteen yliop-
pilastaloon yöksi. Kamat vakipaikalle lavalle ja bus-
silla keskustaan. Bilepaikka ei ollut vielä auennut, 
mutta se ei menoa haittaa, sillä porukkaa laulattaa 
ja torilta löytyy penkkejä. Ulkona ei kuitenkaan ole 
enää lämmin vaikka etelässä ollaankin, joten sisälle 
on siirrettävä.

Nightclub Sky ei ole baarina kummoinen. Yhdek-
sännestä kerroksesta avautuva näköala yli kaupun-
gin kattojen on kuitenkin hieno. Meininki on mel-
ko vaisua ja osa ulkomaan porukasta olikin mennyt 
Fontanaan, jossa oli kai joku svedubändinkin. Lo-
pulta nälkä yllättää reissaajan, ja tie vie snägärille.

Terveellisen iltapalan jälkeen on hyvä aloittaa vael-
lus kohti Palosaarta. Lopulta tuttu silta löytyy, ja seu-
rue hajaantuu osan mennessä yöpuulle toisten lähti-
essä etsimään uutta ylioppilastaloa. Kaiken logiikan 
vastaisesti talo ei olekaan keskellä campusta vaan 
syrjässä rannalla. Toisin sanoen sillalta olisi pitänyt 
kääntyä vasemmalle eikä nousta mäkeä ylös. Lopul-
ta talo ja tamperelaiset kuitenkin löytyvät.
Täällä valkenee se järkyttävä tosiseikka, että lähes 
kaikki muunmaalaiset teekkarit ovatkin sikkiläisiä. 
Kutsut on Oulua lukuun ottamatta osoitettu pai-
kallisille sähköinsinöörikilloille. Tosin Hervannan 
sikkiläiset eivät nimitystä sikkiläinen arvosta, he kun 
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ovat kuulemma skiltalaisia. Vastaanotto on muutenkin 
yllättävän nuivaa ja jatkamme matkaa hetken lämmitel-
tyämme.

Vaikka kello majapaikkaan lopulta saavuttuamme lähen-
telee jo viittä kaikki eivät ole vielä nukkumassa. Tosin tu-
sinan verran virkkuja laulajia on häädetty tuulikaappiin. 
Asetun lopulta makuupussiini, mutta Teksuutimien ny-
kyinen ja tuleva päätoimittaja pitävät menoa yllä käymäl-
lä vartin välein salissa kajauttamassa ikivihreän ”Oulu 
pilaa aina kaiken”. Vastoin kaikkia odotuksia tämä herät-
tää närää ulkkareissa, mutta omat tulpat on voittoa.

Aamuherätys koittaa kahdeksan maissa, sillä salissa on 
alkamassa seniorijumppa yhdeksältä. Siirrymme aamus-
aunaan keskustaan yhdessä espoolaisten kanssa. Saunaa-
han ei tietenkään ole kukaan laittanut ajoissa päälle ja 
kun jengi ei malta odottaa, ei kunnon löylyjä saada koko 
aikana. Lämpötilaltaan ruotsalaisen saunan jälkeen 
käymme vielä yliopistolla syömässä ennen kotimatkaa. 
Paluu sujuu tupen merkeissä, saamme jopa toisen mu-
kaan lähteneistä otaonnelalaistista pelaamaan. Perille 
saavumme neljän aikoihin.

Messut järjestetään myös ensi vuonna, ja aikoivat lähet-
tää kutsun OTYlle silloinkin, joten tarkkailkaa spämme-
jänne ensi syksynä.

Mika

Messusaalis:

15 kynää
3 kaulaketjua
2 heijastinta

2 kangaspussia
avaimenperä

huulirasvapuikko
joulumusiikkilevy

jääkaappimagneetti
laastaripakkaus

pinssi
pullonaukaisija
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1. SIJA

2. SIJA
3. SIJA

KILTASARJA

Prose: DEE-II
Sävel: Laurajonnaellinooracamilla
Sanat: Joonas Toukkari ja muut pilaa biisin

Kai tietoa kaipaa vähän tyhjäkin pää
Vaan ammatinvalintakysymys saattaa hieman yllättää
Mummot ja vaarit vielä järkyttyy
Kun uraksi lapselle ei kelvannut sittenkään se pastori

Musta tuleekin dee-ii
Varma tukipylväs yhteiskunnan horjuvan
Omaan lauluäänen heleän ja sorjuvan
Nuotit torjuvan

Musta tuleekin dee-ii
Voinko mitään tehdä vakavalla summulla
Ei fyffeä voi tehdä noitarummulla
vaan outokummulla

Älyä löytyy norsun muistikin juu
kun opiskeluaika on nyt rajattu pakostakin valmistuu

Ja Laplace on mun paras kaveri
kun siirtofunktioden pyörittely on nyt suuri himoni

Musta tuleekin dee-ii
eivät kurssit ole mulla enää rästissä
ja kandintyökin on aivan kohta hyllyssä
arvet pyllyssä
Musta tuleekin dee-ii
Hoidan opiskelun ohessa kiltanakkia
silloin tällöin tyhjentelen olutpakkia
pidän tupsulakkia

Merkonomi
Tradenomi
Vaiko joku
Vitun humanisti

Egonomi
Filosofi
Vaiko joku
Nolo tutapelle

Ympin pimpulat: Nakki, pakki, norsu
Sävel: On suuri sun rantas autius
San. Ympin pimpulat (Virve, Katri, Kaisa)

On naapurin tädillä harrastus,
hän miehiä metsästää.
Munahaukkana mielemme turmelee,
kadunkulmassa päivystää.

Hän kaikille jakaa pakkiaan,
vaikka norsua muistuttaa.
 Ken nakkinsa kattilaan huljauttaa,
ei tätiä kylliksi saa.

Täti villi ja viriili vielä on,
reiät kaikki ammollaan.
Nuori Teekkaripoika koko kaiken sen,
yhä makaa vuoteessaan.

Miksi täti aina kaikki miehet vie,
vaikka lortto on löystynyt.
;,;Ei nuorempi liha teitä kiinnosta lie,
siksi nunnaksi ryhdymme nyt;,;

SIK: Alistaja- Teemu
Sävel: Tsingis Khan

Hän kiltahuoneeltaan saapui ylväänä ravintolaan
HUH-HAH-HUH
Ja kaikkialta kansa saapui tätä miestä kuuntelemaan
HUH-HAH-HUH
Salissa äl-yhden hän julisti vain
tän laskemisen taidon lahjaksi sain
sitten pojat mennään juhlimaan

TEE-MU TEEKKARI
Kaikkien humanistityttöjen alistaja
TEE-MU TEEKKARI
Ansaitun Teekkarilakkinsa kantaja
haalareita käytti: WOH-HOH-HOO
Esimerkin näytti: HAH HAH HAA
Lisää viinaa huusi tullessaan

Teemu tanssilattialla yksin jorailee
HUH-HAH-HUH
Ja sadan kilon keijukainen baaritiskil’ nojailee
HUH-HAH-HUH
Mut neliveto päällä otti pakkia
kun norsu tavoitteli löysää nakkia
silloin pojat mentiin nussimaan

TEE-MU TEEKKARI
Kaikkien…

LAULUMARATONIN 2008 SATOA
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1. SIJA TEK-SARJA
2.

 S
IJ

A

3.
 S

IJ
A

Ympin pimpulat: T-E-K-K-I
Sävel: R-A-K-A-S
San. Ympin pimpulat (Virve, Katri, Kaisa)

Kun kuljin koulusta kotiin päin,
Teekkaripojan mä tiellä näin
löydät Oravan tumman
sanoi tuo poika vain
hän on Tekin toimistolla kanssa kaljun ystäväin
sulle neuvon yhden annan heihin tutustu jo nyt

Tekki neuvon mulle antoi
miten niin ja vastuun kantoi
luotin meidän liiton sanaan
enkä suotta ollenkaan
lal-lal-laa-la-la-lal-lal x4

T-E-K-K-I, tekki tekkisein
mä sanoin niin ja selväks tein,
mä koskaan hylkää sua en,
oon jäsenesi ikuinen
sä olet nuorentunut niin
en tiedä kuinka kiittäisin sua kauniimmin

T-E-K-K-I, tekki tekkisein
mä turhaan muita katslin, 
on oikeusturvavakuutus,
on iaet-kassakin
se on onni että saa
taas tienata ja yrittää ja rahaa saa

Mä muistan Havelan hyvin niin
mä muistan miten me mmm:iin
kun me jäsenillan jatkoilla noilla, lattialla pyörittiin
Hän jäi luokse Jukan, Annan, joille maistuu pullon 
suu
Kotiin itseni nyt kannan
maistuu mulle aivan muu

Tekki kännin mulle kantoi,
hyvän maun suuhun antoi
eihän löydy sulle vertaa 
vaikka kuinka dokaisin
lal-lal-laa-la-la-lal-lal x4

T-E-K-K-I, tekki tekkisein…

SIK: Asiamies
Sävel: Apinamies

Sinulla on rahhaa, IAET-kassaa
oisit mulle suurin asiamies
Jos joskus keksin jäynii, vie lakimiehen suojiin
oisit mulle suurin asiamies kenties, suurin 
asiamies

Ei jäyhä käytös ihmisten maistu mulle laisin-
kaan
Teekkareista toisenlaisen tunteen saan 
TEKki on hyvä, kun se antaa hynää
Liiton mies tietää sen

Hänessä on roimaa puhemiehen voimaa
juota minut känniin asiamies
Suoraan killan kassaan kantaa saisit rahhaa
oisit mulle suurin asiamies kenties, suurin 
asiamies

Ei jäyhä käytös ihmisten maistu mulle laisin-
kaan
Teekkareista toisenlaisen tunteen saan 
Kirstu on syvä, jallu on hyvää
Ja liiton mies maksaa sen

Hänessä on voimaa puhemiehen roimaa
juota minut känniin asiamies
Suoraan killan kassaan kantaa saisit rahhaa
oisit mulle suurin asiamies kenties, suurin 
asiamies.

3. sNAPsi: Liitonmiehiä
Sävel: Kuultelen Tomppaa

Kun sade ruutuihin hakkaa,
mä pohdin kotona mun fysmitin selkkaa.
Kun epätoivon hetkiä nään,
uskon Jukkaan, joka kääntää mun pään.
Tuo aatos toivoa tuotta,
voi TEKin juttuihin aina luotta.
Kun Tomppa alkaa kertoa oi,
ei muuta kuin kuunnella voi.

Mä kuuntelen Jukkaa,
liitto-orava mulle kertoo, TEKkiä pukkaa.
Lamppu syttyy mun päälleni,
a-haa, a-haa.
Mä kuuntelen Tomppaa,
kuinka mun ajatukseni mukana komppaa.
Mä liityn IAET-kassaan
ra-haa, ra-haa

Tuo ääni fiilistä tihkuu,
ei ihme, että Teekkarit hihkuu.
Se täyttää Talon stereon 
TEKin Tomppa aina vedossa on.
Tompan käsivarret kantaa
voi TEKki meile turvaa antaa.
Kun liitto jäsenyyden soi se päiväni pelastaa voi

Kun kuutelen Tomppaa
mä kuulen mitä TEK tuo ja housuissa pomppaa
kuumat aallot se aikaan saa a-haa
Mä kuuntelen Tomppaa 
Ja kuinka minun sydän kiihkeänä mukana komppaa
Edut TEKin aukenee Ou-Jee.
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1. SIJA

2. SIJA 3. SIJA

ELÄIMELLISTÄ MENOA -SARJA
1. sNAPsi: Teekkarin baari-ilta
Sävel: Poliisi pamputtaa taas

Teekkari raapii ilmoisena muniaan, uua,
kuin apina oksalla
Tiskillä ryystää huruisesta tuopistaan, uua,
kylmää kaljaa
Kuin leijona lähestyy saalistaan varmana, uua,
”käsi” ojossa
Tyttö on vikkelä jaloistaan, uua,
kuin seepra savannilla
Ei oo mukavaa saada pakkeja, uua,
saada pakkeja
Teekkari tanssii yksin nurkassa, uua,
yksin nurkassa

Sikailu baarissa Teekkarin työ
Huojuen kotiin käy ja pizzaa syö

Hikeä pukkaa varpaita paleltaa, uua,
varpaita paleltaa
Liskot ryömii sängyn jalkojaa, uua,
sängyn jalkoja
Teekkari kännissä norjaa sopertaa, uua,
pöttöä halaa
Kuin lehmä hän pizzansa prosessoi kunnolla, uua, 
eestaas kurkussa
Tähtäys ei toimi, on aamulla siivottavaa, uua,
kyllä se vituttaa
Teekkari aamulla muniaan rapsuttaa, uua,
ja alusta aloittaa.

Otit: Taas baarit aukee
Sävel: Musta aurinko nousee

Jos viina on paljon ja et tuu mun luo
se riittää vaikka huomiseen.
Mut kirmaa Alkoon ja pullo tuo
keskitytään juomiseen.
Nosta pöytään juomapullot nuo
ne riittää vaikka huomiseen.
Rakastan jallua, Jallu rakastaa minua.

Ja sinä hymyilet ja poljet korkit nuo 
nyt juodaan viinaa kuuteen!
Näin kaikki pullot viime pisaraan. 
Sinä siirryt Alkon kassin luo. 
Ja tartut pulloon uuteen.
Ja viimeistään silloin
ennen oksennusta
huomaat etton aamu
taas baarit aukee.

Sä astut ulos ja meet ootteleen 
et Alkon pappa aukaisee,
satut pysähtyyn ja aatteleen
miks korjaussarjan tarvitsee?
Aatellessa aika matelee
nyt Alkon pappa aukaisee,
Rakastan jallua, Jallu rakastaa minua

Ja sinä hymyilet…

Ympin pimpulat: Harva pannut on nautaa
Sävel: Jos jotain yrittää (Harva meistä on 
rautaa)
San. Ympin pimpulat (Virve, Katri, Liinu, 
Kaisa)

Mies moni miettii on nyt reikää missään
Täytetty ankka tai tipu höyhenissään
Huominen heille uusia koloja näyttää
Viitsiikö kukaan, lähteä mukaan, jos reiät näyttää 
voin

Harva pannut on nautaa, moni koittanut on,
moni käsilleen oppinut ei ole vielä tulemaan
Minä taivu en koskaan, tahdon vain vemputtaa
Ja kaiken sen minkä reikään mä saan, se sinne 
myös jää

Hauska on jälkeen päivän nyt kotiin rientää
Kun siellä sorkat, saparot ja kärsät siintää
barbara-lammas, muovinen kangas täyttää
Unelmat, sotkut, kiivaat ja potkut, saat sitä 
kurittaa

Harva pannut on nautaa…
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1. SIJA
2.

 S
IJ

A

3. SIJA

EI MAKSA VAIVAA -SARJA
SIK: Laulu jaloviinalle

( Varrella virran)
Ota ryyppy huikka pullosta,
jallu kolalla tai snapsina,
auttaa sua murheissas,
vastaus on jallu.

Vastaus on jallu,
vastaus on jallu,
auttaa sua murheissas,
vastaus on jallu.

(Living on a prayer)
Sattuivatpa kerran, matkallaan
ostamaan kaksi pulloa väkijuomaa
sanoit ota sinä yksi, niin minä otan toisen
pulloo-oon, JALOVIINAA

Ooo – Teekkaritalolla
Ooo-o  kaksin jaloiinaa

ota sinä korkki, niin minä polkaisen
Ooo-o laulu jaloviinalle
;,; kaksin jaloviinaa ja;,;

(Hummani hei)
jalluni HEI, jalluni HEI, jaloviinaa jalluni HEI  
 
Juodaanpas tää jallu, koska minä sitä halluun,
ja pullo on avonainen
Eihän se tyttö mun kyytiini tullut, kun pelkäs et oon 
Teekkar’ hurjanlainen.

Mut jalluni HEI, jalluni HEI, jaloviinaa jalluni HEI

(Valalaulu)
Kuullos pyhä Jaloviina kaunoinen
sulle laulamme, ennen kuin maistamme
;,;Sua ryyppäilemme, korkin polkaisemme
nouskoon päihimme, jalo juomamme;,;  

Otit: Tenttiinlaskijan tuskanhuuto
Sävel: Veteraanin iltahuuto

Rajoille himmeän järjen aavistus laskenut on.
Kutsu jo soi tuskahuudon, iltamme on onneton.
Ammoin jo hävitty taisto, mennyt jo mahdollisuus.
 Karttunut viisautta onko; tilaisuus tullutko uus?

Laskemaan!
Huomenna on jo tentti! (Huomenna on)
Muistakaa, kuinka kaavat johdetaan!
Kertokaa, kuinka tää lasku aukee!
Himmetä ei järki vielä saa!

Kuohuviiniin taitomme menneet, menneeksi jääneet 
ne on.
Tietoa joskus jos ollut, järkemme nyt tiedoton.
Silloin me marssimme kahden, laskariin kulki mul’ 
tie.
Vikkelään vaihtui mun aattein, kuohuvaiselle se vie.

Laskemaan!
Huomenna on jo…

”Prii” kuuluu holveissa hiljaa, synkkänä ”vittu tätä” soi.
Korjaa en viisauden viljaa, prujunkin syönyt on koi.
Kaavoja muista en milloin, tehtävät outoja on. 
Nuoremmat Teekkaripolvet, teidän nyt vuoronne on.

Laskemaan!
Huomenna on jo…    

Ympin pimpulat: Kaivantoon
Sävel: Bailando
San. Ympin pimpulat (Virve, Katri, 
Kaisa)

Si senor, ei maksani nyt vaivaa, ye ye ye
Pirskeissä, raksapimuna ma ravaan, ye 
ye ye
Kun mä menoanne seuraan,
boolimaljassa antaudun mä teille.
Kun mä boolimaljaan uppoon,
toivon ain ain ain et joku minut löytää.

Kaivantoon, kaivantoon, mä tahdon 
upota, ja miestä hikisistä nyt koittaa.
Kaivantoon, kaivantoon, mä aina ajau-
dun, ja ah! hekuma nyt voittaa.

Si senor, maksa mulle juomat, ye ye ye
Helppo oon, jos vaan lämmität, ye ye ye
Kun mä kanssasi vehtaan,
paikka merkkaa ei, aina annan sulle
Kun mä tikkarias nuolen,
ei maksa vai-vai-vaivaa, kortonkia kaivaa.

Kaivantoon…
Kaivantoon…
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OTYN VAALIKOKOUS 2008

Puheenjohtajakandidaatit
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Tulihan tämä varmasti 
mahdollisimman epäselväksi 
kaikille? Kuten jo pääkirjoituk-
sessa mainitsin, mennyt vuosi 
on tarjonnut etenkin maail-
manlaajuiselta näkökulmalta 
tarkasteltuna. Kaikki uutisia 
seuraavat tietävät että jenkki-
lässä on joku tummaihoinen 
presidenttinä, muutama hassu 
pankki ja rahoituslaitos on kaa-
tunut yms yms.

OTY:n suhteen mennyt vuosi 
on ollut varsin menestyksekäs. 
Wappu ja kaikki muut suurem-
mat ynnä pienemmät bileet 
sujuivat varsin mainiosti. Vaik-
ka OTY hallituksineen sekä 
toimareineen on ollut suuressa 
osassa organisoimassa, ei mil-
lään muotoa voi vähätellä sitä 
suurta Teekkarien määrää, jolla 
on ollut sormensa sopassa.

Jokainen on varmasti joskus 
kuullut Teekkarihengestä. Ol-
lessani Wappuna Wesibussissa 
Kotiläänin lyhyellä tajusin, mitä 
tämä Teekkarihenki on. Voiko 
mikään muu ihmisryhmittymä, 
koulu tai järjestö saada aikaan 
esim. sellaista, että ajellaan isol-
la porukalla linja-autolla ympä-
ri maakuntaa pienessä sievässä 
baarista toiseen, biletetään, 
jauhetaan paskaa ja pidetään 
hauskaa? (Kaiken lisäksi tuotto 
menee hyväntekeväisyyteen, 
joten juopottelu on tällä ker-
taa vieläpä moraalisesti oikein) 
Minä sanon! Ei voi! Tosiaan 
nyt siis aikaansaannilla tarkoi-
tan joka ikistä, joka Teekkarin 
arvonimikettä kantaa, enkä 
pelkästään OTY:ä tai kiltoja. 
Tätä yhteenkuuluvuutta Teek-
karihenki kuvastaa, ja se jatkuu 
varmasti opiskelujen jälkeen 

pitkälle työelämään. Wesibus-
si oli tietenkin vain yksi ainoa 
esimerkki tästä, muita voidaan 
hakea esimerkiksi Laulu-illoista 
tai muista riennoista. Jokatapa-
uksessa näistä kaikista pienistä 
palasista rakentuu Teekkari-
henki. 

Kun seuraavan kerran me-
net bileisiin, mietippä että tästä 
porukasta, aivan kuin sinusta 
itsestäkin, tulee huomispäivän 
johtajia, asiantuntijoita, suun-
nittelijoita jne. Porukkaa, joka 
pitää Suomen pyörät pyörimäs-
sä. Ja silti he kaikki ovat täällä 
ryyppäämässä ja rellestämässä 
kuin viimeistä päivää. Miksi? 
Koska me voimme sen tehdä. 
Huikeeta, eikös?

Tuomas Takkinen

LOPPU
Tämä juttu on vuoden vihonviimoisen Teksun viimeinen juttu, 
eikä tämän jutun viimeisen lauseen jälkeen tule enää yhtään 
asiapitoista virkettä toimittajien kynästä tässä julkaisussa. 

GAME OVER.

INSERT COINS

INSERT COINS
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