
1



2



3

Sisältö

Pääkirjoitus: Tutapellen ensirääkäisy.......................................4

PJ:n pörinät............................................................................5

Toimijakysely..........................................................................6

Teksun elokuva-arvostelu: Cube (1997)...................................26

Ne erilaiset bileet...................................................................28

Vinkkejä työnhakuun.............................................................30

Lumenveistokisat 2009...........................................................32

Natsilla oli järjestys................................................................34

MM-kyykkä............................................................................49

Julkaisija: Oulun Teekkariyhdistys
Painopaikka: Oulun yliopistopaino
Levikki :150 kpl
Sähköposti: teksuutimet@oty.fi

Päätoimittaja: Ville-Pekka Palokangas
Taitto, graafinen ulkoasu: Tapani Himanka
Toimittajat: Tuomas Mustonen, Meeri Sarajärvi ja Juho Suomela.

Teksuutimet 1/2009



4

Tässä se nyt sitte on. Viimeinkin, en 
uskoisi itekään pitäväni tätä käsissä, 

mutta kaitpa olen pitänyt kun se sinne kil-
tahuoneille ja muualle on ilmestyny. Luo-
misen tuska on nyt ohi, saamme nauttia.

Tosin tuskasta ei voi puhua, ainakaan 
enää jälkeenpäin. Teksun tekeminen kun 
on vähän niinkuin armeija. Tosin kasvoin 
tässä yhteydessä varmasti enemmän kuin 
puolen vuoden pitsansyönnissä autohal-
lilla, ainakin ihmisenä. Ehkäpä seuraavat 
menevät pienemmällä stressinmäärällä. 
Ehkä. Todennäköisesti kuitenkin avautu-
mista on viimeisessä numerossa luvassa 
enemmän.

No mutta asiaan, tällä korttipakalla on 
harvinaisen vaikea pelata tuppea, se myön-
nettäköön. Onneksi tästä kuitenkin on 
muuta iloa, kuten lukeminen. Lukeminen 
kannattaa aina. Tuppea pelatessa ilmeitä 
luetaan. Kynttilänvalossa luki natsi. Natsi 
kulki junalla. Aina oli aikataulussa natsi. 
Natseilla oli tasa-arvo, korttipakassa tasa-
arvoa ei ole. Kuningas arvokkaampi kuin 
daami. Kivasti daami kuningasta viekoitte-
lee. Lääkkeet!

Kiitokset edellisvuosien Teksujen 
tekijöille, niin molemmille Tuomaksille 
kuin lähestulkoon koko OTiTin killalle 
siitä, että tämä lehti on ollut olemassa jo 

ennen minua ja voi yhä edelleen 
hyvin. Kiitokset toki myös entisille 
graafikoille ja toimittajille (sekä 
toki myös nykyisille, muuten ette 
lukisi tätä). Vanhan päälle on hyvä 
jatkaa. Ainakaan vielä emme ole 
kovin torkyista Teksusta tehneet, 
mutta katsotaan mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan, jännyyden määrä voi 
helposti lähteä eksponentiaaliseen 
kasvuun. Onneksi kuitenkin nyky-
hetken graafikko & tiedotusvastaava 
ovat jo voittajia, ainakin OM-Kyy-
kän firmasarjassa.

Lehden painosta tuloa odotellessa 
kädet tärisee jännityksestä. Tai sitten 
jostain muusta syystä, ei voi aina 
tietää. Kuitenkin tärrä-setä toivottaa 
kaikille oikein makoisaa loppuke-
vättä ja Wapun odotusta, sillä sehän 
tulee jälleen, yllättävän äkkiä (lue: 
nopeammin kuin nopat). Siihen 
saakka rattoisia lukuhetkiä ynnä 
muita kliseitä. 

V-P

Tutapellen ensirääkäisy
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Ahlem Salekum!  
Humalan haltuun.

Niin siinä sitten kävi, 
että ammuin itseäni 
polveen jo neljättä 
vuotta peräkkäin ja 
kaliiberi senkun kas-
vaa. Ei suinkaan, sillä 
järjestöhommathan ovat aikalailla parasta, 
mitä voit vaatteet päällä tehdä. Uusi vuosi 
on Oulun Teekkariyhdistyksessä alkanut 
touhukkaasti ja niin hallitus kuin toimihen-
kilötkin jaostoineen ovat hyvässä iskussa. 
Myös Teekkaripuheenjohtajista koostuva 
V8 on alkuvoitelun jälkeen lähtenyt hyvin 
käymään ja tänä vuonna on järjestetty 
jo monta ikimuistoista Teekkaritapahtu-
maa milloin minkäkin killan toimesta, 
viimeisimpänä laskiainen. Myös muual-
la suomenniemellä sattuu ja tapahtuu ja 
tekniikan akateemisten liiton Teekkariva-
liokuntakin punoo jälleen juoniaan allekir-
joittaneen läsnäollessa.

Paljon hienoa on myös vielä edessäpäin. 
Lehden ilmestyessä OTYn jäsenilta taitaa 
olla jo historiaa, mutta toivottavasti kaikil-
la oli mukavaa Talolla. Paikalliset jäynäki-

satkin jyrähtävät kohta 
käyntiin ja Teekkaris-
peksi tulee jo muu-
taman viikon päässä. 
Teekkarikulttuuria on 
siis tulossa!

 Kauempana lähitu-
levaisuudessa siintävät 

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edusta-
jistovaalit. Vaikka syksyyn on vielä aikaa 
tulee se yllättävästi heti kesän jälkeen, jo-
ten Tupsuja riveihin saadaksemme on hyvä 
pitää jo tässä vaiheessa ajatus korvan taka-
na mahdollisen edustajan löytymisestä niin 
lähikaverista, kuin omasta itsestäänkin. 
Eikä tarvitse mennä ensivuotta kauem-
mas, kun rakas kattokiltamme täyttääkin 
jo viisikymmentä vuotta. Jäämme innolla 
odottamaan mitä tänä vuonna aloitetut 
historiikki ja 50-vuotisjuhlakomitea tuovat 
tullessaan.

Minä toivotan kaikille fukseille ja 
Teekkareille menestyksekästä kevättä niin 
rientojen kuin opintojenkin saralla. Eihän 
tässä enää montaa kuukautta tarvi jaksaa 
ennen Wappua!

PJ:n pörinät 1/2009
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Ville ”wilh0” Juholin1. 
SIK 20022. 
Tuosta sairaalasta, eli koko ikä 3. 
täällä.
Toimin puheenjohtajana, koska 4. 
otyssä on aika siistiä ja tämä oli 
looginen valinta isäntävuoden 
jälkeen :)
En.5. 
Jos siitä alkaa ääniä kuulua 6. 
niin eiköhän se ole menoa sit-
ten siinävaiheessa.
Koska en ole koskaan ajatel-7. 
lut olevani mitenkään kaksimielinen vaan 
omaavani vain se yhden kieron mielen niin 
törkyisäänhän tää kallistuu.
Kiltojen päällä 8. 
Teekkariutta ohjailee 
Joskus siemailee

Toimijakysely

1. Nimi/NamN?

2. Kilta & aloitusvuosi?

3. mistäpäiN ouluuN KotiutuNut?

4. mitä teet otY:ssä ja miKsi?

5. voisitKo Kuvitella eläväsi ilmaN 

otY:ä?

6. KuiNKa maKsa saNoo?

7. puhtoiNeN vai törKYisä?

8. määrittele otY haiKulla
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Ilmari1. 
SIK 20042. 
Kainuun korvesta3. 
Olen sihteerikkö koska pystyn siihen.4. 
En.5. 
Hyvää päivää, kuinka voin auttaa?6. 
Puhdistettua törkyä.7. 
Voi piip mahdoton, 8. 
mitä kaikkea tämä, voi 
Oty olla. 

Outi, tutuille Outi1. 
Koneinsinöörikiltalainen vuosimallia 2. 
2006
Etelä-Suomesta eli Kempeleestä3. 
Oon taloudenhoitaja, koska jonkun 4. 
pitää siivota.
Elämäni ilman OTYä olisi kuin 5. 
teekkarilakki ilman tupsua.
Uuteen nousuun!6. 
Puhtoisen törkyisä7. 
Kiltojen pää OTY 8. 
Teekkarit yhteen johtaa 
Laulua saunassa
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Ville Petteri Peteri a.k.a. pehmis1. 
SIK -05 OLK -072. 
Suuresta ja mahtavasta Rovaniemen maalaiskunnasta.3. 
Isäntänä pitäisi tämä vuosi pyöriä. Kaipa olisi tarkoitus 4. 
järjestää tänävuonna kansalle huveja. Aktiivihommissa 
ollut fuksista asti. Ei näitä osaa jättää vielä pois.
Ilman otya kyllä, Ilman ruokaa vettä ja happea en :D5. 
Wippidiu!6. 
Ei taida tarvita vastata tähän.7. 
Teek-ka-rin tu-ki, 8. 
nau-tin-nol-li-suu-den suo, 
wa-pun sul-le tuo.

Joonas ”juunas” Raitio1. 
Prose ja 0072. 
Vitusta ja R0ll0 rock city3. 
Palautan pulloja yhdessä isännän kanssa, ostan keittoa 4. 
talolle, pyydystän hiiriä ja vonkaan isännältä ;)
En, OTY=Oulun TörkY??5. 
POKS! Don’t worry, it’s just a flesh wound!6. 
Kysytkin vielä! Törkyinen...7. 
Teekkarit Oulun 8. 
rientojakin välillä 
ei vain lukua.
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Larahi1. 
SIK -032. 
Simosta3. 
Kansainvälisiä asioita4. 
Heikosti5. 
Aika hiljasta on6. 
Puhtoinen!!7. 
OTYlla seisoo 8. 
Taitaa olla Wappukin

Marjo Petäjäjärvi1. 
SIK 04, Prose 0X2. 
En tiä oikein varmasti sanoa.3. 
Fuksiohjaajana teen sitä mitä nimiki sanoo ja kaikkea 4. 
muuta hauskaa. OTYyn lähdin koska täällä on komeimmat 
miehet.
On niitä miehiä onneksi karannu jo lääkikseenki, niin ehkä 5. 
vielä joskus sikiää.
Se hihittää6. 
Uskottelen itselleni olevani puhdas7. 
Thaimaahan lähdin, 8. 
kyselyyn vastannut en, 
ääliö auttaa
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Erno Klemetti1. 
Kone -07 :E2. 
Kajjjaanista3. 
Sikailen, koska pystyn siihen!4. 
Toki, onhan noita muitakin teknisiä 5. 
yhdistyksiä :-o
Tasku-Teppo 636. 
torky isä :C7. 
Maljan tieteelle 8. 
kunnia kolmihaaran 
riemuiten nautin.

V-P Palokangas1. 
Tuta 052. 
Tuolta rajamme rakkaasta paikasta, Ylitornion 3. 
Aavasaksalta.
Lähinnä stressaan tämän lehden kanssa ja 4. 
toisaalta myös stressaan teitä spämmitulvalla, 
koska spämmääminen on niin kovin hauskaa.
Voisin ehkä, mutten halua.5. 
Sattuu :(6. 
www.efukt.com, sinne ne miehet menneet on7. 
Oluen tarjoaa 8. 
Toisenkin, kenties jopa 
Ylistetty on..
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Pirita ”pirre” Huotari1. 
Prosessikilta-052. 
Maailman idyllisimmästä maalaisky-3. 
lästä, eli Utis-Citystä
Koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa, olo 4. 
on kuin kelan tätillä (salattu lapsuu-
den toiveammatti :)
OTY kuuluu Ouluun ja tekniikkaan, 5. 
kuten minäkin ->en osaisi
Maksa taisi sanoa jo viime vuoden 6. 
jälkeen *riks raks poks*
Puhtoinen, ainakin päälypuolelta :7. 
Tekniikka kutsuu 8. 
Tuntuu kaipuu pohjoiseen 
OTY on koti

Tuomo ”Viljo” Mattila.1. 
OTiT 2003.2. 
Kaukaa Oulun kankahilta.3. 
Etsiskelen vanhanmallisia foliohattuja, jotta keksisimme, miksi. Pidän yhteyttä 4. 
vanhoihin toimijoihin ja yritän kehittää toimintaa.
Karmaisevaa, humanistejako silloin oltaisiin?5. 
“Yhdyn tässä asiassa kollegoihini Lompakkoon ja Pankkitiliin.”6. 
Mieluummin puhtoinen, kunhan aromit ovat kohdallaan.7. 
Karhu ja Kossu, 8. 
rupelihatut yhteen. 
Helkkarin hauskaa.
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Tuomas Takkinen1. 
Kone 05, siitä viis...2. 
Piippolasta3. 
Suhdevastaavana hoidan yhdityksen suhteita lähinnä yrityksiin, hankin sponsoreita, 4. 
yhteistyökumppaneita, teekkarikorttietuuksia ja mainoksia Teksuun.
En, Oulun Teen Ystävät on johdattanut minut valaistumisen kolmannelle asteelle.5. 
Riks raks tsih!6. 
Törkyisä, koska olenhan miespuolinen alfauroksen esikuva.7. 
Oulun koulussa 8. 
Teekkari edustaapi 
Yhdistyskivaa

Tuomas ”Parttis” Parttimaa1. 
OTiT 20052. 
Kajjjaanista3. 
Urheiluvastaava4. 
En5. 
Tietenkin ”rairai”!6. 
Puhtoinen. Ei #törkyä7. 
toivottavastti 8. 
sataa sataa ropisee 
paitsi wappuna
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Piia Kämäräinen1. 
Prose-052. 
Rovaniemeltä3. 
Oon pikkupossu ja siksi ku se on niin kivaa :D4. 
En. Mulla on niin pirun huono mielikuvitus5. 
Minun maksa murjottaa ja pitää mykkäkoulua.6. 
Puti puhdas. :P7. 
röh röh röh röh röh röh röh röh röh röh röh röh 8. 
röh röh röh röh röh!

Juhamatti ‘iiska’ Niemelä1. 
OTiT 2004.2. 
Haapavedeltä.3. 
Verkkomestari, koska se on kivaa.4. 
En missään nimessä.5. 
*sigh*6. 
Persikka.7. 
[“OTiT”, “SIK”, “Kone”, 8. 
“Optiem”, “YMP”, “Arkkarit”, 
“Prosessi”].join # KÖ?
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Tapani Himanka1. 
Optiem/OTiT 2008/20032. 
Kalajoelta. Pahamaineista hiekkakansaa siis olen.3. 
OTY:ssä toimin koska humallun vallasta ja 4. 
tarvitsin hyvän tekosyyn opintojen venymiselle. 
Graafikkona toimin tällä hetkellä, koska tuli 
pikkukaljoissa niin luvattua.
Voin, mutten halua. OTY on olennainen.5. 
Maksa oli kiireinen, joten lausuntoa ei saatu.6. 
Käänteentekevä Tapsa™ -pinnoite takaa, ettei 7. 
lika näy, vakka kuinka törkyisä olisinkin.
Jano kaikilla. 8. 
Älyköiksi väittävät. 
Ikiteekkaruus.

Teemu Sakari Aikavuori1. 
Sähköinsinöörikilta, 20032. 
Tulen maailman punaisimmasta 3. 
kaupungista, eli Kemingradista ihan 
tuosta persemeren kuppeesta.
Toimin Ratikkavastaavana, koska 4. 
pidän tikoista ja kauniista naisista
Ikävä kyllä en.. Siks kai mä vieläki 5. 
täällä roikun (aika pervo)..
Maksa on sanonut puhtaampiakin 6. 
soundeja, mutta hyvä tämäkin, nimit-
täin ”Kil kil!”..
Ihanasti karvaisen puhtoisessa lähiös-7. 
säni asuu majava. :/
Miksi OTY on? 8. 
No, Teekkaria varten! 
Sehän on selvä!

Das Instrument!
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Olli ”Tupla-O” Oja1. 
Kone 042. 
Nivalan kyliltä3. 
Historiikkivastaava. Pidän huolta, 4. 
että OTY:n 50-vuotishistoriikki tulee 
kirjoitetuksi. Älkää pelätkö! En aio 
kirjoittaa sitä itse, vaan homman 
hoittaa historioitsija. Lisäksi setäilen 
emeritus-pj:n ominaisuudessa.
En usko!5. 
Riks, raks & tsih!6. 
Yleensä puhtoinen, mutta toisinaan 7. 
törkyinen
Otyläisenä 8. 
on kivaa, vaikka jokin 
homma feilaisi

Havela, Tom of1. 
SIK 032. 
Napapiiriltä silloisesta Rovaniemen maa-3. 
laiskunnasta. Rauha sen muistolle.
Heitän dartsia ja esitän omia mielipiteitä 4. 
tasa-arvosta, mikäli joku niitä haluaa kuul-
la. Lisäksi suunnittelen OTY:n 50 vuotis 
juhlavuotta.
Hankalaa se olisi. Elämä olisi paljon tyh-5. 
jempää ja kalenterissa illat vapaita.
Vaikea sanoa. Puhuu useampaa kieltä kuin 6. 
mies itse.
Puhtoinen tietenkin. Kiltahuoneen kahvi-7. 
kupista lienee kyse?
Teekkarilakki 8. 
tupsu riennoissa heiluu 
taskussa kalu
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Pia1. 
OTiT -062. 
Rovaniemeltä3. 
Oon tupsuvastaava, eli edustajistovaalihommia värkkäilen. Sitä 4. 
vaan kummasti aina huomaa päätyvänsä eri juttuihin mukaan.
Öh, joo.5. 
Ei pitäs olla aihetta mielipahaan.6. 
Hohtavan puhdas :)7. 

8. ウォトカ ビールワイン アブサンせいっせいに 

Kesne1. 
OTiT 20032. 
Ihan vaan Oulusta3. 
Jäähdyttelen toimittajan nakis-4. 
sa, koska en osaa enkä halua 
päästää vielä irti.
Sitä tietoa ootellessa.5. 
Riippuu siitä mitä sille on juotettu 6. 
ja missä tilanteessa.
No se on niinku isäukko joskus 7. 
määritteli oikeaoppisesti tehdyn 
biisin: ”Alakuun törkyä, loppuun 
törkyä ja loput mitä ny sattuu tule-
maan”.
Multibukkake 8. 
hiljaa tuulessa. 
Olin sanaton. Wappu on hieno asia <3
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Olli Huoviala, wr, warre1. 
OTiT-20002. 
Äidistä, eli paljasjalakanen oulu-3. 
lainen oon.
Toimitan (toivottavasti) juttuja 4. 
ja seuraan miten junnut pärjää 
:b
Aika tylsää olisivat viimeiset 6 5. 
vuotta olleet, eli en.
Poks.6. 
#puhtoa ei ole joten törkyisä.7. 
haiku, haiku, mikä #”!¤ haiku.8. 

Meeri Sarajärvi. Kutsutaan myös Lilliksi, 1. 
Merviksi tahi Mertsiksi, riippuen ihmisestä.

OTiTin tyttöjä olen ja aloitin v.20072. 
Miehän olen Lapista, tarkemmin Ranualta.3. 
Toimittajana hääräilen, en itsekään tiedä 4. 

miksi. Varmaankin kertoakseni hyvin tärkeistä 
asioista jotka koskettavat sydäntäni. (Palomiehet<3)

Kesän voin tulla toimeen ilman, sitten taas mennään..5. 
Maksa tykkää ja kiittää.6. 
 Puhtoinen kuin pieni pulmunen. Ikinä en ole mitään epäilyttävää tehnyt. Jos 7. 
olen niinse oli se näköisolento.
Ilman vaatetta 8. 
lipputanko palelee 
maaliskuun yössä.
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Juho Suomela 1. 
Sähköinsinöörikilta 20032. 
Täh?! En oo tullu minkään tullin kautta. Avojalakanen oululainen 3. 
olen.
Toimittajaksi rupesin, koska täällä voi levittää törkyä laajemmalle 4. 
kuin killan lehdessä.
Tähän en osaa vastata, koska OTY:n itseäni korkeammasta iästä 5. 
johtuen en ole eläny ilman OTY:ä.
Aika hiljaa on. Oppinut jo, että turha ruikuttaa.6. 
Ennen saunaa törkyisä ja sen jälkeen suorastaan lapsilta kielletty.7. 
Fuksi poloinen. 8. 
Ilman lakkia kulkee. 
OTY pelastaa..
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Ei enää. Ei. Kyseisen sanan kirjoittaminen olisi 
suuri _VIRHE_. Tällä sivulla, kyseisessä kuvassa, 
se mainittakoon viimeisen kerran. Kaikki hyvä 
loppukoon aikanaan, niin myös **** sanan käyttö.

-Virheetön Päätoimi ttaja
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Tyypillisestä kauhuelokuvasta poiketen 
kuutio ei pelota itse kuutio-illan aikana, 
vaan yleensä pelko ja ahdistus hiipivät 
hiljaa sielun syövereihin vasta seuraavan 
päivän aikana. Tämä kertookin paljon elo-
kuvan vaikeaselkoisuudesta sekä hienoi-
sesta epäselvyydestä. Pelkotiloista huoli-
matta kuution katsastaminen kerta toisensa 
jälkeen tuntuu aina loistavalta ajatukselta 

ja yhä uudelleen sama DVD on laitettava 
pyörimään. Tämä johtuu lähinnä siitä, että 
edellisestä katselukerrasta harvoin aina 

kaikkea muistaa ja jokainen kerta tuntuu 
elokuvasta löytyvän uusia puolia.

Kuutio on myös täynnä ansoja, joiden 
vuoksi paikalla olijoista osa ei ikinä pois 
kuutiosta pääse, vaan aina kun kuution 
saloihin palaa, ovat he siellä. Näitä anso-
ja tuleekin välttää, osa on onneksi hyvin 
helposti tunnistettavia, mutta toisista ei saa 
selvää edes ansojen välttämisen mestari. 
Ansat myös liikkuvat kuution sisällä pai-
kasta toiseen, joten mikäli on aiemmin jos-
sain kuution nurkassa käynyt ja viereisen 
tilan turvalliseksi havainnut, seuraavalla 
kerralla kyseisessä tilassa saattaa sittenkin 
piillä vaaratilanne.

Teksuutimet suosittelee kuutioon tutustu-
mista kaikille rautahermoisille! Kuutiosta 
voi löytää uusia ulottuvuuksia opiskeluelä-
mään. Tutustuminen kannattaa ajoittaa 
jollekin sunnuntai-päivälle, sillä silloin 
ette peloissanne karkaa Caioon ennen 

Teksun elokuva-arvostelu:
Cube (1997)

Kuutio on erittäin jännittävä paikka. Kukaan ei tunnu tietävän miksi sinne on joutunut ja 
miten sieltä lopulta pääsee pois. Muut ihmiset paikan päällä tuntuvat myös täysin ou-
doilta, mutta lopulta jokaiselle kuutiossa olijalle löytyy syvällinen tarkoitus.
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lopputekstejä. Lopuksi vielä juonipaljastus 
(älä toki lue, ellet halua pilata täydellistä 
elämystä): Helpoiten kuutiosta pääsee pois 
taksilla.

-V-P
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On miulla käsiraudat ja ....
Jos tunnet vetoa PVC:n ja raipan hellään 
kosketukseen tai vastaavasti johonkin 
muuhun asiaan mitä Irmeli-tätisi voisi 
pitää kieroutuneena, on juuri sinua varten 
seuraava tapahtuma.
Kyseessä on siisn KinkyPohjola, tapahtu-
ma joka järjestetään Kempeleessä Pohjan 

Kievarissa.
Viimeksi tapahtuma järjestettiin 21.2.2009.  
Sinne kokoontuu suuri joukko ihmisiä 
jotka ovat kiinnostuneita sadomasokis-
mi ja fetissikulttuurista. (Kyllä, siellä on 
todennäköistä että näet paljon nahkaa ja 
solmuja)

Ne erilaiset bileet
Pitkin vuotta ilmestyy ilmoituksia yliopistolle erilaisista bileistä. Toisissa pidetään haa-
lareita ja toisissa ei. Mutta huomasiko kukaan pienen pientä ilmoitusta eräällä ilmoitus-
taululla bileistä joissa ei ollut teekkarilakkilupaa tai ei pääasiassa haviteltu opiskelijoita 
paikalle?
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En minä oikein siitä raipasta perusta
Vaikka suorilta voisi ajatella että kyseinen 
tapahtuma on tarkoitettu vain nahasta ja 
kivusta kiinnostuneille, kehotetaan tapah-
tumaan osallistumaan kaikki jotka ovat 
avoimesti kiinnostuneet erotiikasta ja sen 
erilaisista puolista. Tilaisuudessa on dress-
code joka takaa sen että osallistujat panos-
tavat edes vähän tilaisuuden tunnelmaan 
ja itseensä. Paljoa ei vaadita, vaatteiden 
tai panostamisen osalta mutta ilman jotain 
erityistä pukeutumista ei pääse paikalle. 
Alasti ei kuitenkaan saa olla koska ky-
seessa on ravintolatila, joten jotain on jopa 
peitettetävä. Yleensä peitettävää ei onneksi 
ole paljoa. 

Kuka mitä häh?
Tapahtuma on OuSM:n järjestämä ja on 
saanut ympäri Suomen suurta kannatusta. 
Vaikka samanhenkisiä tapahtumia jär-
jestetään paljonkin Etelä-Suomessa, on 
sieltäkin päin aina saapunut paljon ihmisiä 
paikalle. Johtuen suuresta osallistujamää-
rästä, ei tyyppikävijää ole päässyt tapahtu-
malle muokkaantumaan. On kaikenikäisiä 
ja -muotoisia ihmisiä joilla on vain sama 
mielenkiinnon kohde. Tunnelmaa luonneh-
ditaan leppoisaksi ja vaikka voisi olettaa 
että tapahtuman luonteen vuoksi voisi 

esiintyä ei-toivottua-kähmintää ja ahdiste-
lua, ei tätä esiinny.

 Tarkemmin kyseisestä tapahtumista tai 
aiheesta voipi lukea:
http://www.tuntematonmaa.net/ousm/
http://www.kinkypohjola.com/
http://media.oamk.fi/vienetti/?p=947
http://www.smfr.net/

Lilli
-Kirjoittaja ei itse valitettavasti paikalle 
päässyt koska oli parempaa tekemistä. 
Omistaa myös oman piiskan ja pussillisen 
nippusiteitä(Kiitos Teemu!) 

Hänkin oli KinkyPohjolassa
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Ansioluettelo (CV) ja työhakemus
Näille on olemassa valmiit hyvät ohjeet 
Teekkarintyökirjassa Suomeksi, englannik-
si ja jopa ruotsiksi. Eli ei muuta kuin lehti 
käteen ja sorvi käyntiin! Lehti löytyy myös 
sähköisenä osoitteesta www.teekkarin-
tyokirja.fi, jos et pääse omaasi noutamaan 
TTK:n kansliasta. Työhakemuksessa ei 
kannata liioitella eikä varsinkaan valeh-

della, mutta omia taitoja ja kokemusta ei 
kannata koskaan väheksyä. Ota huomioon, 
että varsinkaan suurissa yrityksissä kaik-
kia hakemuksia ei lueta vaan rekrytoivat 
esimiehet suodattavat hakemuksia esimer-
kiksi joillain ammattisanalla. Muista siis 
luetella hyvinkin tarkkaan miltä sektorilta 
olet kiinnostunut tai muuten hakemuksesi 
ei pääse suodattimesta läpi.

Vinkkejä työnhakuun
Kesäharjoittelupaikkojen haku on varmasti suurimmalla osalla työn alla. Siihen ei tule 
suhtautua kevyesti vaan on tärkeää panostaa koko prosessiin. Tässä muutamia vinkkejä 
joita noudattamalla voit jättää muut hakijat itsesi varjoon.

TEK oli iloisena esillä myös Pesti-päivillä.
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Työn hakeminen 
Vaikka hakemus ja ansioluettelo ovat 
kunnossa, niin sillä ei vielä pitkälle pääs-
tä. Työn hakemisessa on tärkeää käyttää 
hyväksi kaikkia mahdollisia kontakteja, 
joista voi olla apua työpaikan saamisessa. 
Näin toimimalla saat paitsi edun muihin 
hakijoihin nähden, saatat myös luoda uusia 
työpaikkoja. Moni yritys varmasti miettii 
ottaako harjoittelijaa ollenkaan (tai ottaako 
neljä tai viisi) niin saatat saada paikan jota 
ei ole edes haussa mukana. Ei avun pyy-
täminen työpaikan saamisessa ole mikään 
häpeä!
 Työtä hakiessa työkokemus on tär-
keää ja sitä voi kartuttaa myös oman alan 
ulkopuolella. Työn tekemistä ei katsota 
koskaan pahalla, mutta tekemättömyyttä 
ja jouten oloa katsotaan. Jos kysymyk-
seen ”Miksi et ollut viime kesänä missään 
töissä?” kuuluu vastaus ”En saanut mitään 
hyvää työpaikkaa”, annat itsestä huonon 
kuvan työntekijänä.

Työhaastattelu 
Ei varmaan tarvitse sanoa, että siisti 
pukeutuminen ja asiallinen olemus ovat 
valttia. Tosin tumman puvun saa jättää ko-
tiin ja samoin perseennuoleskeluasenteen. 
Haastatteluun kannattaa varmuuden vuoksi 
ottaa mukaan ansioluettelo(myös englan-
niksi), opintosuoritusote, aikaisemmat 
tutkintotodistukset, sekä muuta oleellista 
materiaalia. Nämä voi laittaa esim. muovi-
taskukansioon, jonka voi sitten näppärästi 
ojentaa haastattelijalle.
 Työhaastatteluun kannattaa myös 
valmentaa itseä henkisesti. Mieti mitkä 
ovat hyvät ja huonot puolesi. Jos(kun) 
haastattelija kysyy huonoja puoliasi, sii-
hen on parempi löytyä jotain tai muuten 
vaikutat epäilyttävältä. Eihän kukaan ole 
täydellinen. Monet kokevat ettei aikaisem-
mista, oman alan ulkopuolisista kesätöistä, 

ole hyötyä haettaessa oman alan hommia. 
Miettikääpä uudestaan. Jokainen työsuhde 
opettaa jotain. Nyt tehtäväsi onkin omassa 
päässäsi analysoida syvällisemmin mitä 
olet oppinut missäkin työssä. Jokainen 
oppii eri työssä eri asioita.

Tulevaisuutta silmällä pitäen
Jos eka harjoittelupaikkasi on juuri se 
mitä etsit ja tulevaisuus näyttää hyvältä 
niin onnittelen! Vaikka näin ei olisikaan 
niin muista, että hoidat hommasi hyvin ja 
jätät itsestäsi hyvän kuvan jälkeen. Tulet 
varmasti jatkossa tarvitsemaan suositte-
lijoita uutta paikkaa hakiessasi ja vanhat 
esimiehet ja työkaverisi ovat juuri niitä. 
Hoida siis hommasi hyvin ja ole aktiivinen 
vaikka työ olisikin turhauttavaa. 

TEKin palvelut
Viime syksyn opiskelijoiden kesätyö ja 
työssäkäyntikyselyn perusteella moni 
käyttää TEKin palveluja työnhaussa jo 
opiskeluvaiheessa. Näin pitää toimiakin, 
jotta valmistuttuaan tietää mistä sitä oikein 
maksaa.
 Kesätöitä haettessa voit hyödyntää 
TEKin palveluja aivan kuten valmistunut 
(maksava) jäsen. Tarjolla on esimerkiksi 
työsuhdeneuvontaa, työnhaku ja urasuun-
nittelu opastusta, työoikeudellista neuvon-
taa sekä tietenkin harjoittelu-, diplomi- ja 
alkupalkkasuositukset. Ilmainen CV:n 
tarkistus osoittautui oikein hyödylliseksi 
omallekin kohdalle. Käy tutustumassa TE-
Kin nettisivuilla ja ota tarvittaessa yhteyt-
tä.

Tuomas Havela
Teekariyhdysmies
tuomas.havela@tek.fi
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Lumenveistokisat 2009

1. sija: OYY

2. sija: SIK
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3. sija:
Kone, Arkkarit, OTiT, Prose, 

Optiem & YMP
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Matkustaminen

Wewelsburg on pieni 2500 asukkaan kylä, 
joka sijaitsee n. 20 km:n päässä Pader-
bornin kaupungista. Helsingistä pääsee 
lentämällä Paderborniin halvimmillaan 
180 eurolla (kenttä on ihan Wewelsburgin 
kupeessa) mutta itse mattimyöhäsenä jou-
duin lentämään Düsseldorfiin (Air Berlin 
138€ menopaluu).

Koska köyhällä on varaa vain aamulen-
toihin meni ti-ke yö leppoisasti Helsinki-
Vantaalla valvoen. Perillä Düsseldorfissa 
olin kahdeksalta aamulla. Hetken kentällä 
äimisteltyäni suuntasin terminaalin juna-
asemalle. josta kulkee juna keskustaan 20 
min. välein. Lipun ostaminen automaatista 
hoitui saksalaisen täsmällisesti, laitteen 
ryökäle vaihtoi kielen kesken kaiken 

Natsilla oli järjestys

Tammikuun lopulla koitti vihdoin se odotettu päivä, kun Natsin pitä lähteä hakemaan 
oppeja suoraan Heimatlandista. Joitakin vuosia sitten olin kuullut tarinoita Saksassa We-
welsburgin linnassa vuosittain järjestettävästä seminaarista. Kun sitten vielä sain tapah-
tuman mainoksen (sisäpiirin kutsu luonnollisesti) Suomessa vierailleilta saksalialaisilta 
oli päätös tehty. Nach Deutchlandt!
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englannista saksaksi! Tagensticketin sain 
ostettua hintaan 4,20€, tosin en osannut 
tulkita mitä kaikkea sillä saa käyttää. Toi-
nen hämmentävä seikka automaateissa oli, 
että lipun pystyi maksamaan vain käteisel-
lä tai rahakortilla. Pankki- tai luottokortti 
ei kelvannut. Zum Teufel!

Düsseldorf

Noin kahden tunnin yöunien jälkeen oli oi-
kein rattoisaa kuljeskella viisi ympäriinsä 
vieraassa kaupungissa. Hieman hiljaista oli 
tiistaiaamuna, joten vaeltelin vain ympä-
riinsä keskustassa ja Altstadt:ssa. Matka 
Wewelsburgiin sujui seminaarin järjestä-
jän Dieterin mersussa nukkuen. Matka-
evääksi ostin yhden pullon sitruunaolutta. 
Tarkempi tarkastelu osoitti että nesteessä 
oli alkoholia vain 2,5%. Kysessä oli siis 
limsan ja oluen sekoitus. Noh, hyvää oli ja 
jano lähti.

Wewelsburgin linna

Perillä odotti todelliset postikorttimaise-
mat, pieni kylä täynnä vanhahkoja taloja ja 
kaiken taustalla mäenharjalla Wewelsbur-
gin linna. Itse linna oli hieman pienempi 
kuin olisi osannut odottaa mutta vaikuttava 
paikka silti. Seminaari majoitus mukaan-
lukien järjestettiin Wewelsburgin linnassa 
sijaitsevassa nuorisohostellissa. Metelistä 
ja meiningistä vastasivat musiikkileirillä 
olleet ala-aste-ikäiset tenavat.

Linnan sisätilat olivat miellyttävät ja 
karuhkot. Käytävien ja porrastasanteiden 
nurkkiin oli somistukseksi ripoteltu van-
hoja esineitä kuten haarniskoita. Majoitus-
tilat olivat tyypillisesti noin kuuden hen-
gen huoneita, joista löytyi kerrossängyt, 
vaatekaapit, lavuaarit ja pöytä. Suihkut ja 
WC:t olivat käytävällä. Joka päivä hintaan 
kuului aamiainen, luonas ja päivällinen. 

Äärimmäinen kolikkoautomaatti Wewelsburgin kylänraitilla
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Varsinkin aamupala oli tasoltaan varsin 
hyvä.

Seminaari

Seminaari kesti keskiviikkoillasta sun-
nutai-iltapäivään. Ruokailujen lisäksi 
ohjelmaan kuului joka päivä kaksi kah-
den tunnin koulutussessiota pohjoistornin 
salissa. Aiheena tietenkin kunnon ylläpito 
reippaalla voimailulla natsimaisen kurin 
vallitessa. Torstai-iltana seurasi ensimmäi-
nen kulttuurishokki, saksalainen sauna. 
Linnassa sijainnut sauna oli sinäänsä ihan 
kelvollinen joskin kylmä. Yllättävää oli 
ainoastaan sekasaunan suosio. Saksan tytöt 
eivät saunomista paljon jännitä, kaikki 
olivat rennosti alastonna kinkkutuntumal-
la ahtaassa saunassa. Vaan ei tämä vielä 
mitään...

Kylpylä

Perjantaina ohjelmassa oli vain aamut-
reenit. Tosin minulla oli ilo ja onni joutua 
treenin jälkeen ylimääräiseen testiin, jossa 
kokeiltiin pätevyyttä opettaa aatetta koti-
suomessa.
Lounaan jälkeen suuri osa leiriläisistä 
suuntasi Paderborniin kylpylään rentou-
tumaan. Odotukset kylpylän suhteen eivät 
olleet korkealla. Kerrankos sitä erehtyy.

Kylpylästä löytyi oikea uima-allas sekä iso 
kylpyläallas vesisuihkuineen ja liukumäki-
neen. Saksalaisten neuvomina suunnistim-
me kuitenkin kohti saunamaailmaa. Sau-
namaailmasta löytyi yhteensä kahdeksan 
saunaa, ulkoallas sekä muutama poreallas. 
Luonnollisesti kaikki olivat saunamaail-
massa alasti. Sisätiloista löytyi höyrysau-
nan lisäksi viisi suomalaistyyppistä saunaa 
joihin oli oven yläpuolelle kirjoitettu läm-
pötilat: 65, 75, 85 ja 95 astetta. Viidennes-

Linnan sisäpihaa

Linnan kellarissa kuulustel-
tiin ennen noitia. Toisen maa-
ilmansodan aikan kellari toimi 
myös juutalaisten välisijoitus-

paikkana.
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sä lämpötilaa ei lukenut enkä uskaltanut 
testata, koska vaihtuvat värivalot pelottivat 
liikaa.

Hämmentäviä kokemuksia syntyi heti 
ensimmäisessä saunassa (se 95 asteinen). 
Kun muutaman stadilaisen kanssa mars-
simme sisään alkoi hitonmoinen älinä. 
Luultiin että teutonit vaatii sulkemaan 
oven nopeasti, suljettiin ovi ja mentiin 
lauteille. Paheksuvien katseiden jälkeen 
joku ukoista kävi avaamassa oven. Hieman 
hämmästeltyämme päättelimme tämän 
johtuvan siitä ettei saksalaisissa saunoissa 
ole räppänää. Väärin.

Hetken kuluttua sisään astui nuori mies 
pyyhe lanteillaan ja käsissään kiulu, kauha 
lisää pyyhkeitä. Mies tervehti, sulki oven 
ja asetti pyyhkeet käsistään ovenripaan. 
Sitten alkoi kunnon show! Mies kippaili 

kauhalla reilusti vettä kiukalle (tuoksuna 
silmiä polttava eislemon) minkä jälkeen 
hän otti pyyhkeen ja pyöritteli sitä vinhas-
ti päänsä päällä. Pyörityksen jälkeen oli 
vuorossa levitetyllä viuhtominen ylös alas. 
Suomalaisten kesken väänsimme vitsiä 
saunamajurista ja saimme osaksemme pa-
heksuvia katseita (myöhemmin saksalaiset 
tutut kysyivät: puhutteko te suomalaiset 
saunassa?). Kieltämättä kaverin tekniikka 
oli vakuuttavaa. Arvioimme että kaverilla 
on vähintään toisen asteen musta vyö pyy-
hetekniikoissa. Muutaman kerran kuvionsa 
toistettuaan saunamajuri kiitti, kumarsi ja 
poistui aplodien saattamana.

Ylivoimaisesti hienoin sauna oli ulos sijoi-
tettu eräsauna (kirjoitettu juuri noin); puo-
liksi maahan kaivettu kelosauna puuläm-
mitteisellä kiukaalla. Kiukaalla oli kokoa 
noin 2m x 1,5m x 1m! Hetken aikaa kiulua 
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etsittyämme kysyimme apua saksalaiselta 
mieheltä. Vastaus oli että löylynheittäjä 
tulee 90 minuutin kuluttua. Donnerwetter!

Ehkäpä paras puoli saunamaailmassa oli 
baari. Hyvä saksalainen olut maksoi kyl-
pylässä noin 2,5€/iso tuoppi!

Natseja ja keittoa

Loput seminaarista sujui kuten aiemmin-
kin, ainoana poikkeusena lauantai pirskeet 
Ottehof-pubissa illan treenien jälkeen. 
Osan porukasta jo lähdetty päätin hakea 
omien (tulevien) synttäreitteni kunniak-
si kaupasta 0,7 litraa vodkaa (4€), johon 
sitten sekoitin lentokentältä ostetut tur-
kinpippurit. Ajattelin opettaa saksalaisille 
ja irlantilaisille suomalaisia juomatapoja, 
hyvin oppivat. Hieman tosin saksalaisia 

ihmetytti meidän ja irkkujen tapa juoda 
Jägermeisteria suoraan pullosta. Heidän 
mielestä se kun on ruoansulatuslääkettä.

Viimeisenä päivänä tutustuimme linnan 
kahteen museoon, joissa esiteltiin alueen 
historiaa. Erityisen vaikutuksen tekivät 
noitien kuulusteluhuone sekä tyrmät ja 
pohjoistornin kellarin Kultraum, jossa 
SS-joukot aikoinaan pitivät omia meinin-
kejään.

Paluu

Paluumatkassa ainoa mainitsemisen arvoi-
nen tapahtuma oli majoittuminen Düssel-
dorfissa. Packbackers Düsseldorf:sta sai 
majoituksen yöksi hintaan 23€. Paikka oli 
varsin asiallinen ja täynnä nuorta poruk-
kaa. Suosittelen kaikille budjettimatkaajil-

Ottenshof-pubin kellarissa riitti tunnelmaa
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le. Paluumatkan meinasin ryssiä itselleni 
ominaiseen tapaan: hyppäsin väärään 
junaan matkalla lentokentälle (kuulutuk-
set vain saksaksi). Onneksi ymmärsin 
junan kuulutuksista sanat lentokenttä ja ei. 
Englanninkieltä osanneen saksalaisnaisen 
avustamana hyppäsin seuraavalla asemalla 
pois ja odotin 2 minuuttia myöhemmin 
samalle raiteelle saapunutta lentokenttäju-
naa.

yhteenveto

Mikäli sattuu liikkumaan Paderbornin 
seudulla kannattaa Wewelsburgissa käyntiä 
harkita. Majoittuminen on melko edullista 
ja hintaan kuuluvat ruoat varsin hyviä. Pa-
derbornin kylpylää suosittelen varauksetta 
kaikille, alastomia ihmisiä riittää ikään ja 
sukupuoleen katsomatta.

+aikataulussa kulki junat
+saunamajuri!
+halpa ja hyvä olut
+kylpylä
+Jägermeister lähikaupassa 
9,90€/0,7l

-palveluhekilöstö ei aina kielitaitoista
-kidutushuoneen kahleita ei voinut 
testata

-löylynheiton aikataulut

Linkit

http://www.jugendherberge.de/de/jugendherbergen/visitenkarte/jh.jsp?IDJH=386 (hos-
telli)
http://en.wikipedia.org/wiki/Wewelsburg
http://www.philipcoppens.com/wewelsburg.html

plussat/miinukset
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ARVOISA JÄSEN, OLETKO HUOLISSASI TULEVAN 
WAPPULEHTEMME LIIAN KORKEASTA TASOSTA? 

NYT SINULLA ON MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA!

”KRAPULAKASVO 2009”-KILPAILU ON TÄTEN 
AVATTU. LÄHETÄ SIIS SILMÄPUSSIESI KOON 
MAKSIMOIVA KUVA OSOITTEESEEN TIEDOTUS-
VASTAAVA@OTY.FI, JA VOIT PÄÄSTÄ SUUREEN 
MAINEESEEN TÄMÄN LEHDEN IKI-IHANAAN WAP-
PUNUMEROON. LEHTEEN PÄÄSSEELLE KASVOLLE 
ON LUVASSA HUIKAISEVA PALKINTO, JONKA PÄÄ-
TOIMITTAJA LUOVUTTAA WAPPUNA ERIKSEEN SO-

VITTAVANA AIKANA.
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Deja vu, taas löysin itseni istumasta 
OAMK ry:n ruusuntuoksuisessa 

kisabussista eräänä helmikuisena perjantai-
iltapäivänä. Homman nimihän oli syvän 
etelän excursio pääkohteenaan Akatee-
misen kyykän MM-kilpailut Tampereen 
urbaanissa ghetossa, josta lähdettiin jälleen 
hakemaan glooriaa kahden bussin voimin. 
Menomatkasta ei juurikaan jää kerrottavaa 
jälkipolville, poppi soi ja ”huikeat” vitsit + 
tekstarichat pyörivät bussin mikin kautta. 
Hervantaan saavuttiin reippaasti aikatau-
lusta jäljessä puolen yön jälkeen, mutta 
kukapa MM-kyykkäreissulle nukkumaan 
lähtisikään.

Allekirjoittanut teki viime vuoden sentte-
risyrjähypyn jälkeen paluun hotelli Tornin 
hikiseen syleilyyn ja ehkä juuri tästä joh-

tuen nukkumapaikaksi valikoitui etuhuo-
neen lattia, joka ei ollut niitä kaikkein 
lämpimimpiä paikkoja. Asiaa ei myöskään 
auttanut känniääliöiden kyky unohtaa 
ulko-ovi auki ulkona rampatessaan, mutta 
mitäs pienistä.

MM-kyykkä 13.-15.2.2009
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Aamu valkeni aikanaan ja oma vahvasti 
modifioitu Ossaajat -joukkueeni suuntasi 
vuoden 2006 alkulohkosta tutuille kentille 
kivenheiton päähän Tornista. Kentät olivat 
yhtä vinoja kuin ennenkin mutta bonuk-
sena alustat oli sivelty aimo annoksella 
sepeliä. Omia karttuja ei siis juuri kehdan-
nut käyttää mutta koska vastustajatkaan 
eivät onneksi kovin kummoisia kyykkääjiä 
olleet, saatiin alkulohko pakettiin voittoi-
sasti paikallisilla kartuilla.

Edessä oli siis parin tunnin tauko, jonka 
aikana oli hyvä selvitellä muiden oululais-
joukkueiden edesottamuksia. OAMK oli 
tänä vuonna kehitellyt hienon mobiilitulos-
palvelun, jota ei kuitenkaan tullut alkuloh-
kon tiimellyksessä juuri vilkuilutua saati 
tuloksia syöteltyä. Ensimmäinen shokki oli 
tosiasia, kun huhut Hanppien jäämisestä 
alkulohkoon varmistuivat todeksi. Tuoma-

rointi Hanppien alkulohkossa oli ilmeisesti 
aika sankarillista ja mm. sen tuloksena 
edelliskauden OKL-mestareiden kohtalona 
oli päättää pelit jo puoliltapäivin.

Toinen, edellistä suurempi shokki oli 
Bommisuojan Sulttaanien kohtalo: jouk-
kue voitti kaikki alkulohkon pelinsä, mutta 
umpimulkun tuomarin takia ei päässyt-
kään jatkoon. Tuomari nimittäin merkkasi 
ratkaisevan ottelun voittajaksi vastustaja-
joukkueen, vaikka pelin lopputulos osoitti 

täysin muuta. Lahjonta, kyykkienpotkis-
kelu sekä muu perseily otti siis ylivallan 
terveestä järjestä ja urheiluhengestä ja 
BoSS:n kisataival katkesi epäreilusti alku-
lohkoon. Edes protestit eivät auttaneet ja 
laulukuoro oli auttamatta edessä. Ennakko-
asetelmien vastaisesti myös Dulce Bellum 
Inexpertisin pelit päättyivät alkulohkoon, 
ilmeisesti pojille sattui huono päivä tai 
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sitten voiteluaineiden annostelu oli liian 
vähäistä.

Muita alkulohkoyllätyksiä ei yleisessä 
sarjassa tapahtunut. Naisten sarjassa oli 
valitettavaa, että samaan alkulohkoon oli 
arvottu OAMK:n nimenomaisesta pyyn-
nöstä huolimatta kaksi oululaisjoukkuetta, 
Harakat ja Räkätit. Toisen tiimin pelit lop-
puisivat siis automaattisesti alkulohkoon 
ja onhan se ikävää oululaisleirin kannalta, 

kun tietää jo valmiiksi että yksi oululais-
joukkue ei tule etenemään alkulohkoa 
pidemmälle.

Jatkokierroksilla Oulun tiimit tippuivat 
milloin kukakin. Ossajien osana oli hävitä 
toisella jatkokierroksella jollekin amateur-
tiimille. Pisimmälle ylsi ns. all-star -mie-

histö Äärimmäisen Hienot Miehet, jotka 
hävisivät paikalliselle DDRNV Schöne 
Mädchenille semifinaaleissa pudoten 
pronssiotteluun. Valitettavasti ÄHM hävisi 
myös pronssimatsin, joten tänä vuonna 
ei yleisestä sarjasta saatu mitalia kotiin-
tuomisiksi. Kisojen positiivisin yllättäjä 
oli Optiemin BarBEIBEque, joka sijoittui 
lopulta kolmanneksitoista. Myös Kombos-
tikoblan pojat suoriutuivat hyvin sijoittuen 
sijalle 10.

Naisten sarjassa sitävastoin menestystä 
tuli roppakaupalla WIT Blankon voittaessa 
hienosti maailmanmestaruuden. Joukku-
eessa pelasi kolme oululaista vahvistettuna 
yhdellä lappeen Rantalaisella. Firmasarjas-
sa TEK otti kultaa ja tässäkin joukkueessa 
Oulu oli vahvasti edustettuna.
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Äärimmäistä tuomariperseilyä lukuunotta-
matta tapahtuma oli ainakin omalta koh-
daltani ihan onnistunut. Keli oli hyvä eikä 
viime vuoden tapaista loskassarämpimistä 
pitänyt onneksi sietää. Aika näyttää jak-
saako enää ensi vuonna kinkeihin lähteä 
mutta tällä haavaa odotellaan OM-kyykkää 
(joka lehden tullessa painosta on jo takana-
päin) ja valmistaudutaan kauden tärkeim-
pään turnaukseen, Wappukyykkään.

Ja jäihän maailmanmestaruuksien lisäksi 
reissusta muutakin käteen: maineikas 4H-
kerho sai uuden puheenjohtajan! =)

- Tampere on paska maa
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16.4. klo. 17 alkaen 

Teekkaritalo 

 

Puhujia liike-elämästä, 

perinteikkäät sitsit, 

...ja nimen mukaista saunomista. 

 

Ilmoittautuminen vk.12 

Lisätietoa tulossa! 

 

 

 Järjestäjä: sNAPsi ry 
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