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Tuote saattaa sisältää:

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

Päätoimittaja: Ville-Pekka Palokangas
Graafinen ulkoasu: Juho Suomela
Taitto: Tapani Himanka
Toimittajat: Tuomas Mustonen, Erno Klemetti, Tuomas Takkinen.
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Verta, hikeä ja kyyneleitä! 
Lisempää kliseitä! Ei sentään, 
mutta tämä edessäsi oleva 
lehti on viimein kaiken työn 
ja tuskan jälkeen tässä. Oli-
si pitänyt olla jo kauan sit-
ten, mutta on nyt. Seuraavaan 
lehteen haastankin koko luki-
jakunnan lähettämään juttuja, 
nämä kun tuntuivat olevan tällä 
kertaa “astetta” tiukemmassa. 
Vuodatusta, kipua tai sitten 
Hello Kitty -materiaalia. Mar-
raskuun aikana tehdyt jutut 
otetaan vastaan ilomielin. 
 
Noh, näiden kaikkien rääkymis-
ten jälkeen olen kuiten-
kin tyytyväinen tästä tällä 
hetkellä lukemastasi leh-
destä. Lehtemmehän on joka 
tapauksessa vieläpä ilmainen 
sinulle, joten lukemisella 
säästät rahaa (ellet sitten 
ratkea mierouden tielle le-
hden vuoksi tietty). AHAA! 
 
Seuraavaksi luvassa onkin 
suurenmoista jännitystä, 
millaisia toimijoita saamme 
ensi kaudelle kasaan. Vi-
imeinen numeromme ilmestyy 
näillä näkymin joulukuun alk-
upuolella, toivottavasti eh-
dit vielä sen lukemaan läpi 
ennen siirtymistäsi joulunvi-
ettoon. Tosin jos tuo lehti 
venyy yhtä pahasti kuin tämä, 
tarkoittaa se sitä, että 
lehti julkaistaan uudenvuo-

denaattona tietyssä paikassa. 
Kannattaa siis olla tiettyyn 
aikaan tietyssä paikassa, jos 
haluaa nähdä Teksun tai ufon. 
 
Kaiken avautumisen päätteek-
si toivotan kaikille muka-
via lukuhetkiä ja toivotan 
kaikki tervetulleiksi OTYn 
vaalikokoukseen, jossa mm. 
allekirjoittaneelle valitaan 
seuraaja. Hyvä sellainen. 

VeePee

KISSA KISSA KISSA BLING!!!
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Ahlem salekum! Humalan haltuun. 

Syksy on rientojen parasta aikaa. Tap-
ahtumia on ollut alkusyksyn fuksiaisista 
aina alkaneeseen vuosijuhlaputkeen 
saakka ja tahti tuntuu vain kiihtyvän. 
Välistä tuntuu jo, että vähempikin saat-
taisi riittää. Kyllä edustaminenkin työstä 
käy :) Toivottavasti myös te hyvät teek-
kariyhdistyksemme jäsenet ja erityisesti 
fuksit olette päässeet nauttimaan tap-
ahtumista. Vielä on luvassa niin otyn 
jäseniltaa kuin aina niin legendaarista 
Nääspeksiäkin, unohtamatta jo nurkan 
takaa hiipivää pikkujoulukautta. Ei siis 
vielä luovuteta vaan otetaan opiskeli-
jaelämän riennot vastaan täysin rinnoin! 
Elämme jännittäviä aikoja myös poliit-
tisemmalla rintamalla sillä ylioppilas-
kuntamme edustajiston vaalit ovat 

käsillä. 37-henkinen edustajisto pähkäi-
lee mm. sellaisia asioita, kuin lukukausi-
maksut ja valvoo myös ylioppilaskunnan 
hallituksen puuhastelua. Suuret linjauk-
set tarvitsevat aina Teekkareita mu-
kaan, joten muistahan sinäkin äänestää 
marraskuun neljäntenä. Ja ota samalla 
kaverisikin mukaan uurnille sillä kaikki 
oyy:n jäsenethän ovat äänioikeutettuja. 

 
Näillä sanoilla toivotan jäsenistölle 
jakseliasta loppusyksyä. Muista, että 
TeTa puutuu sinunkin puolestasi :) 
 
 

Ville Juholin 
puheenjohtaja

PJ:n pörinät
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Roskaposti. Sähköisessä mu-
odossa sen voi parilla nap-
inpainalluksella suodattaa, 
etanapostilla se ei onnis-
tu niinkään helposti. Kolme 
vuotta kirosin tuota roskaa. 
Ensimmäisessä kämpässäni 
ei haitannut, koska tornis-
sa nakkasin vain roskapos-
tit postilaatikkopatterin 
päälle. Toisessa kämpässä 
paperinkeräyslaatikko oli 
sijoitettu kätevästi posti-
laatikkoni viereen. Kolman-
nessa kämpässä postilaatikol-
ta paperinkeräykseen oli yli 
kymmenen metriä matkaa. Se on 
liikaa!

Puoli vuotta hiillyttyäni 
koin mittani täyttyneen. To-
tesin perinteisen teippi-
tussiviritelmän olevan niin 
tuhottoman ruma, että parem-
paa oli saatava. Empaattise-
na ihmisenä tunsin muidenkin 
ihmisten jakavan ongelmani. 
Lisäksi mieleeni juolahti, 
että OYY jakaa ympäristöapura-

haa mitättömämmästäkin 
(vihreät ajatukset hahaha). 
Joten käänteinen versio per-
inteisestä “You have to spend 
money to make money” toimii 
tässäkin. Täytyy tuottaa ros-
kaa poistaakseen sitä!

Jo vuoden päivät aiemmin 
päässäni pyörinyt idea tar-
rasta oli jo aiemmin muotou-
tunut graafiseksi Pyyppösen 
Pasin avustuksella. Kaivelin 
tuon kuvan esille ja pistin 
jättimäiset kuvaamataito-
ni peliin painokelpoisemman 
version tekemiseksi. Ensim-
mäinen 400:n tarran painos 
meni kuin kuumille kiville. 
Näyttää siltä että maailmassa 
on muitakin laiskanpulskeita 
kuin minä.

Tarroja saa OTYn toimistol-
ta päivystysaikana ja sil-
lointällöin kulttuurisian 
laukusta. Pelastetaan maail-
ma yhdessä!

Ei ilmaisjakelua!
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Eräänä kauniina iltapäivänä kokoontui 
6 herrasmiestä (Pexu, Soppanen, MacGyver, 
Pehmis, Himish, V-P) nauttimaan ateriako-
konaisuuksista, jotka ovat jokaisen opiskeli-
jan unelma. ”Halpaa kuin saippua vanhalla 
Saksanmaalla!” huudahdeltiin ja nautittiin 
talon antimista. Tai nautittiin ja nautit-
tiin, kylmä totuus pääsikin lopulta valloil-
leen. Seuraavassa valikoidut kommentit 
sekä pisteytykset (1-5) eri nautinnoista. 
 

Opiskelijan 5 ruokalajin illallinen
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Ruoat

Mousse dé Macaroon
(makaroni, jauheliha, sipuli)

”Mitäänsanomaton kuin lähikrouvin ruusu, 2” 
”Tuoksu tuo mieleen lapsuuden, 3” 
”(Liian) pitkään viipyvä, liukas, rasvainen maku, 2” 
”Ei juuri herätä suurempia tunteita suuntaan eikä toiseen”, ”Arki-
sempi kuin arki”, ”Perusvarma valinta nopeaan ruokailuun”

Ulkonäkö:
Tuoksu:

Maku:
Yleisvaikutelma:

Ainekset - halvinta mitä kaupasta löytyi

9!



Merellinen Hyve 
(riisi, tonnikala)

”Näyttää joltain mitä voisi tarjota koiralle, 1”, ”Oksennus ilman 
sappinestettä, 1” 
”Vaikka olisi nälkä, tämä viimeistään kirvoittaisi maistamasta, 0” 
”Kuin perkuujätteitä joita on keitetty pöytäluudun kanssa. On-
neksi sentään maku on laimea 0,5”, ”Aivan kauheaa, 0” 
”Iljettävä ulkonäkö ei tällä kertaa valitettavasti pettänyt”, ”Mel-
kein lentää laatta. Millä saisi maun pois suusta?
-Valdemar peittää maun”, ”Täydellistä mikäli tahdot eroon seu-
ralaisestasi”, ”Sopii laihduttajalle”, ”Meiran ketsuppi (1kg) paran-
taa makua (peittää muut ”maut” alleen) 
 

Ulkonäkö:

Tuoksu:
Maku:

Yleisvaikutelma:

Kokeiltiin toistamiseen, oli jopa 
hyvää. Teksu suositteleekin 
käyttämään öljyssä uivaa salaat-
titonnikalaa vetisen sijaan.
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Itämeri
(hernekeitto)

”Lattea todellisuus 2-” ”Väri viittaa kasvialkuperään. Harmahtavat 
täplät viittaavat siihen, että on sinne jokin kuollutkin, 3” 
”Hieman pistävä, luonnon tuoksu 1,5” 
”Perusmättöä, ei juuri tunteita aiheuta, proteiinipuutos haittaa, 3” 
”Huono syödä haarukalla. Hampaisiin jää töhnää”, ”Ruokajuo-
maksi olut käy varsin hyvin”, ”Valkosipulin ja sinapin avulla tästä 
sai hyvää. Hieman jauhoinen koostumus”

Ulkonäkö:

Tuoksu:
Maku:

Yleisvaikutelma:

Naruklimppi
(nuudelit, 3 eri makua)

Ulkonäkö:

Tuoksu:

Maku:

Yleisvaikutelma:

”Masentava, 1”, ”Kasa nyöriä, 4”, ”Oudon kiehtova, mutta kaipai-
si väriä, 2,5” 
”Ei hirveänä innosta, muovinen, 1”, ”Teollinen liha, jossa jokin 
lisäaine taustalla. Kuin suoraan valmistajan likaisista käsistä, 2” 
”Mauton, 1,5”, ”Maistuu jonkin verran nuudelille, 2”, ”Chili ei 
maistu läpi, 2”, ”Maku yllätti positiivisesti, 3”, ”Hyvää! Ei valitet-
tavasti chili maistu, 3+” 
”Kylmenee nopeasti”, ”Nopea valmistaa ja syödä, sopii tilan-
teeseen kuin tilanteeseen”, ”Ulkonäkö tuo mieleen japanilaisen 
lonkeropornon (etäisesti), maku oli kuitenkin tuoksuun ja ulko-
näköön verrattuna erinomainen”
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Alkoholistin Joululahja 
(maksalaatikko)

Ulkonäkö:

Tuoksu:

Maku:

Yleisvaikutelma:

”Todella tylyn näköistä massaa, 1,5”, ”Näyttää kerran käytetyltä 
liha-makaroonimössöltä, ei sinänsä houkuta syömään, 1,5”, ”Toisin 
kuin Merellinen hyve, tämä näyttää tulleen koko matkan suoliston 
läpi, 1”, ”Ruskehtavan harmaa tai harmahtavan ruskea, riippuu 
valaistuksesta, 2” 
”Puolikankea, elämää nähnyt, ei turhan terävä, 2,5”, ”Haju hieman 
tunkkainen, 2” 
”Pahaa, teollista jätettä foliorasiassa. Maksa, tuo elimistön filtteri, 
mukavasti tuo paskan makua, 1” 
”Silmät kiinni ja hengittämättä - varsin loistavaa evästä”, ”Henk.
koht. ennakkosuosikki joka tuotti pettymyksen. Limainen (as in tart-
tuva) (tai limainen) maku. Niin tympeä että sanat loppuvat kesken”

Juomat
Maito

”Kylmä, 2+”, ”Valkea ja kuohuva, 3” 
”Tuore tuoksu, 4” 
”Hyvää lehmän utareesta tulleeksi, 4” 
”Maitoa, mitä voit odottaa?”, ”Erin-
omainen ruokajuoma, joka neutraloi 
mukavasti kahvin”, ”Perusneste, sopii 
ruuan kanssa”

Ulkonäkö:
Tuoksu:

Maku:
Yleisvaikutelma:
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Valdemar

”Kerrassaan loistokkaan punavioletti, herättää juomahimon, 5”, 
”Laadukas (kierrekorkki), 3” 
”Marjainen, täyteläinen, hieman pehmyt, 3”, ”Tuoksuu syksyisen 
myskiselle, 3” 
”Makea mutta lempeä. Tässä maistuu letkunpuisto. Hieman sa-
pekas, 3-”, ”Kuin olisi syksyiset marjanpoimijat järjestäneet bileet 
suussa, 3”, ”Erinomainen, tätä voisi nauttia vaikka koko illan, 5”, 
”Yllätyksellinen, lyhytmakuinen; ellei jopa kääpiömäisen pituus-
rajoittunut, 4” 
”Tätä olisi hirveä oksentaa”, ”Pienemmissä määrin helppo juota-
va”, ”Takuuvarmaa kampetta hurmaamaan daami (HUUMAA-
MAAN)”

Ulkonäkö:

Tuoksu:

Maku:

Yleisvaikutelma:

O’light
(karpalo-vadelma)

Ulkonäkö:

Tuoksu:

Maku:

Yleisvaikutelma:

”Vähän liian väritöntä, 2”, ”Iha-
nan luonnoton väri, 2,5” 
”Mitätön, 3”, ”Teollinen hedelmä, 
hyvin mieto, 1,5” 
”Sokerinen, mutta vetinen. Peit-
tävä, mutta mauton, 2-” 
”Kai tämä janoon menee”, ”Ei ole 
marjoja nähnytkään”
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Olut
(Karjala)

Ulkonäkö:

Tuoksu:
Maku:

Yleisvaikutelma:

Ulkonäkö: ”Houkutteleva, isänmaallinen, 2”, ”peltinen, isänmaal-
linen 5”, ”Olut ei kovin rumaa voi olla, 4” 
”Maltainen, 3”, ”Ei nyt niin kamala, 2” 
”Kitkerä ja vetinen yhtäaikaa, 2-”, ”Kaipaa makua ja toivon 
samalla, että sitä olisi vähemmän, 2”, ”Jos kaikki muu viina on 
juotu..., 0,5”, ”Paskaa, 1+” 
”Vaahto katoaa heti, tarkoitettu nopeaan kiskomiseen”, ”Tällä 
voisi vetää kännit”

Piimä
(Rela, rasvaton)

Ulkonäkö:
Tuoksu:

Maku:

Yleisvaikutelma:

”Elämän neste, 0”, ”Vaalea, aavistuksen kupliva, 2” 
”Tuore, terveellinen tuoksu, 3” 
”Pehmeä kuin pumpulilla täytetty kumihanska, 3”, ”Kaiken muun 
paskan jälkeen taivaallista, 5” 
”Pitkillä ryyppyreissuilla varma valinta kirkkaiden viinojen väliin 
ja krapula-aamuille”, ”Tosiaanki aliarvostettua juomaa”
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”Jaffa”
(Xtra)

Ulkonäkö:

Tuoksu:
Maku:

Yleisvaikutelma:

”Hapokas, 2”, Ei mitään yllätyksiä. Sunnuntaiaamun ensimmäisen 
virtsan väristä, 4” 
”Mitäänsanomaton, 3”, ”Tuoksuu hapokkaalle, säilöntäaineiselle, 2” 
”Vetistä paskaa, 1”, ”Ei hyvä, teollinen, valmistuksessa ei selkeästi 
ole vahingoitettu appelsiineja, 1” 
”Rehellinen halpatuote, ei turhia luonnollisuuksia”, ”Tätä ei voi kyl-
liksi kehua, koska tämä ei sitä ansaitse”
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-VeePee

Ulkonäkö:

Tuoksu:

Maku:

Yleisvaikutelma:

”Ainakin kahvin näköistä, 4,5”, ”Kauneus voi pettää, maito ei 
juuri muuta väriä..., 4” 
”Jotenkin kirpeä, ei kovin kahvinen. Tuhkakuppi, 2”, ”Kuin kah-
vipapuja kaikilla limakalvoilla ja suussa yhtä aikaa, 1”, Silmäni 
eivät itke vaan vuotavat verta ”tuoksusta”, 0”, ”Onko se tämä 
kahvi, vai sulaako tuo kuppi?, 0” 
”Yrmeä kuin ukkosen takapuoli. Todella tunkkainen, 1”, ”Aivan 
kauheaa, 0”, ”Ei tarvitse laittaa sormia kurkkuun, 0” 
”Aivan uskomatonta paskaa, suoli toiminee”, ”Perinteinen kura-
kahvi. Tarjoa toki ystävälle. Toinen kuppi ehkä aavistuksen vai-
keasti juotava”

”Kahvi”
(Xtra)
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Kesätöissä (joita ei enää kukaan 
saa) voi Teekkari joutua mahdol-
lisesti joutua tekemisiin myös 
suorittavan tason työntekijän 
kanssa. Kuinka ollakaan, aa-
muisessa trasselintuoksuisessa 
kaffepöydässä ei välttämättä ju-
tella integraaleista, huonoista 
luennoitsijoista tai Kelan vaa-
timista opintopisteistä, vaan 
aiheet voivat tulla hieman maan-
läheisimmistä piireistä, kuten 
enon navetan lypsykoneen vuosi-
huollosta tai Husqvarnan moot-
torisahoista.  Kuitenkin kaffe-
pöytään ei pidä mennä sanomalla
”Kävinpäs eilen luennolla, os-
tin myös uuden kynän”
Tämä fraasi aiheuttaa kahvipöy-
dässä korkeintaan hölmistyneitä 
katseita 50-kymppisiltä hitsa-
reilta. Muokataan lausetta hie-
man
”Kävinpäs eilen Esson baarissa, 
ostin myös uuden kynän”
Melkein hyvä. Ainoastaan teke-
misen kohde puuttuu.
”Kävinpäs eilen Esson baarissa 

kaljalla, ostin myös uuden ky-
nän.”
Ei raavas työmies mitään kyniä 
mene ostamaan! Helevetti!
”Kävinpäs eilen Esson baarissa 
kaljalla, ostin myös Valmetiin 
uuden nivelakselin”
Vielä viilausta. Kunnon duuna-
ri käyttäytyy aina niin ettei 
herkkäkorvaisia naisia ole ole-
massakaan, eli tarvitsemme kie-
liopinkorjausta.  Ennen pilkkua 
perkele ja lauseen loppuun saa-
tana.
”Kävinpäs eilen Esson baaris-
sa kaljalla perkele, ostin myös 
Valmetiin uuden nivelakselin 
saatana.”
Näin. Kun hallitset tämän Vasem-
mistonliiton hyväksymän jargo-
nin, niin saat työmiesten kanssa 
aivan ultimaattisen respektin ja 
koko tehdas palvoo sinua duuna-
reitten jumalana! Näin! Ota tämä 
teksti ohjenuoraksi koko työ-
elämäsi loppuajaksi.

-tuplaus

Sanasto Teekkari - Duunari - Teekkari
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Eräänä päivänä Wapun olles-
sa ovella/ollessa havait-
simme parin toverini kanssa, 
että emme ikinä ole keskitty-
nyt suomalaiseen peruskulttuu-
riin. Tästä syystä ostimmekin 
porukalla pullot kossua per 
naama ja päädyimme kuuntele-
maan Vesa-Matti Loiria. Kuin-
ka mahtavaa elämä voi ollakaan. 
 
Jossain vaiheessa iltaa kui-
tenkin havaitsin itse olleeni 
keskittynyt liikaa epäolennai-
seen, juutuin liikaa keskuste-
luihin, jopa nauroin välillä. 
Ei ole kovin suomalaista tämä. 
Onneksi olimme tajunneetkin jo 
heti alussa ottaa muutakin kuin 
kossua, nimittäin aikaa. Merk-

kailimme säännöllisen epäsään-
nöllisin väliajoin pulloihim-
me tusseilla merkinnät, missä 
kohdassa kukin oli milloinkin 
menossa. Oma pulloni olikin 
suorastaan kammottavan täy-
si. Tästä hieman kummastuneena 
päädyin ottamaan pitemmän “sii-
vun” ja merkkaamaan tussilla-
ni minuutin päähän seuraavan 
merkinnän. Oli muuten rakoa. 
 
Arvatkaapas kuinka tämän jäl-
keen kävi? Arvasit oikein, seu-
raava huikka ei ihan hetkeen 
maistunut niin makoisalle ja 
jälleen hetkosen kuluttua huo-
masin olevani muita jäljessä. 
Seurasi ikuisuudelta tuntuva 
déjà vu -kierre, joka päättyi 

Kun mikään ei riitä:
Minuuttikossun tarina

19!



lopulta siihen, että muistin 
käynnissä olevan SIKin Wap-
puinfon. Suo, kuokka ja Jussi.. 
Suomalaista, eikös? Opinah-
joomme emme kuitenkaan menneet, 
vaikka se suolla sijaitseekin, 
eikä meillä kyllä ollut Jus-
siakaan mukana. Onneksi kui-
tenkin kuokka kuuluu mukaan 
tähän kolmikkoon ja asetuim-
me lopulta taloksi tähän Ou-
lun kauneimpaan rakennukseen. 
 
Siellä toki pulloni herätti 
ihmetystä, mutta hetken ti-
lannetta selvitettyäni kaik-
ki olivat innoissaan. Täällä 
sitten omia minuutin huikki-
ani ihasteltiin ja kummastel-
tiin, kunnes lopulta joku hih-
kaisikin minuuttikossutermin, 

joka sittemmin on jäänyt kuo-
lemattomana elämään sydämeeni. 
 
Noh, tämän minuuttikossutermin 
kuulemisen jälkeen muistelmie-
ni kirjoittaminen päättyykin 
tähän johtuen siitä, ettei juu-
ri ole mistä kirjoittaa. Mutta 
hauskaa toki oli, kuten myös 
minuuttikossuilta vol. 2:ssa, 
joka päättyi sittemmin Caioon. 
Tästä ei kuitenkaan sen enem-
pää, ainakaan tällä kertaa. 
 

Faktoja minuuttikossusta:

Minuuttikossulla voit päästä edariin• 
Minuuttikossulla et voi päästä vastakkaisen suku-• 
puolen edustajan viereen
Minuuttikossulla pääset varmasti kuuhun• 

-Hippikommuunin vierailija
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Laulumaraton huh-
kittiin lokakuise-
na päivänä alusta 
läpi. Virallinen 
maratonlaulanta 
alkoi kello 15:03 
ja päättyi 12 tun-
tia myöhemmin kel-
lo 3:03. Marato-
nissa laulettiin 
harvinaisen vähän 
ränttätänttää, eli 
rosvolaulua, tästä 
kuuluu suuri kiitos 
ihanille Virpelle 
ja Liinulle, jot-
ka viimeisen mah-
dollisuuden (ette 
oo valamistumas-
sa) tullen päätti-
vät käyttää tilai-

suuden hyväksi ja 
hoilata hela hoi-
to alusta loppuun. 
Virpen virtuoosi-
mainen kosketin-
soitanta sävelsi-
kin iltaa aamuun 
asti, joskin jos-
sain juhlahumussa 
särkynyt äänipiu-

ha esti soittimen 
kytkemistä talon 
äänentoistoon :C

Kilpalaulanta aloi-
tettiin noin puoli 
seitsemältä. Ensim-
mäinen ihmetyksen 
aihe osui kohdalle 
kiltasarjan nimen-
huutoa pitäessä-
ni, sillä paikalla 
ilmoitti olevansa 
edustusjoukkue jo-
kaisesta seitse-
mästä killasta pe-
rinteisen viiden + 
yhden ulkoistaneen 
sijaan. Hatunnosto 
arkkareille ja tu-
talle!

Yleisesti joka 
sarjassa osallis-
tujamäärä oli oiva 
ja kilpalaulannan 
parissa saatiin-
kin kulumaan pari 
tuntia. Tuomaris-
ton pienestä koos-
ta johtuen sarjojen 
voittajien päät-

täminen oli joko 
helppoa tai vai-
keaa. Eniten kättä 
väännettiin kilta-
sarjasta, kunnes 
lopulta päätiin tu-
lokseen. Poikkeuk-
sellisesti pinpu-
lat eivät saaneet 
korviani punaisim-
miksi. Kiitos Sop-
panen ja Leskinen, 
taisin saada kor-
vanlehtiini palo-
vammoja.

Laulajan likainen yö!

Tulokset

Kiltasarja
 1. SIK
 2. OTIT/YMP

Snapsilaulusarja
 1. OTiT
 2. Juomaristo
 3. Droit Snapsi Prosessi

Lintusarja
 1. OTiT
 2. YMP
 3. SIK

TEK-sarja
 1. OTiT
 2. YMP
 3. sNAPSi

”Kiitos Soppanen ja 
Leskinen, taisin saa-
da korvanlehtiini pa-
lovammoja.”
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Pidä huolta Talosta
se susta huolen pitää
Auta ystävää
joka sammuu väärään kämppään
Muista olla fiksuna
Et tarvii virkavaltaa
Ota mukaan myös ujoimmat
Jotka pisteitä ei kasaa
Sillä jokainen joka Wappuna 
saa
Silloin varmaan tajuu myös 
antaa

Ajetaan wesivussilla
me Tuiran uimarantaan
Soudetaan lujaa souduissa,
silloin Wappu alkaa
Kastetaan uutta polvea
Niin syntyy Teekkareita
Öristään alikulussa
Siellä aamuyössä raikaa
Sillä jokainen joka Wappuna 
saa
silloin varmaan tajuu myös 
antaa.

Lopussa kiitos seisoo, kulttuurisikainfluenssan takia ääne-
ni meinasi karata jo ennen laulukalun Teemu Teekkari -osi-
ota. n kuppia (tapsa)teetä kuitenkin pelasti kurkkuni ja 
pääni, wuhuu! Onneksi syntikan ympärille kerääntynyt kovaää-
ninen lauluporukka piti äänenvoimakkuudesta huolta viimei-
seen lauluun saakka.

Kulttuurisian suuren suuri kiitos kaikille osallistuneil-
le!

Sarjat ja säännöt

Kiltasarja, aihe vapaa.• 
Snapsilaulusarja, josta tulee ilmetä vastaus elämään, universumiin ja • 
kaikkeen. Myös kyseiset kolme sanaa tulee esiintyä. Laulun maksimi-
pituus 50 sanaa. Rajoitteesta saa luistaa hieman hyvällä perustelulla.
Lintusarja. Erikoispisteet tikasta ja varsinkin sen heittämisestä. (arvat-• 
kaapa kahdesti mihin tämä sarja viittaa, höhö)
TEK-sarja.• 

Laulumaratonin satoa:

Kiltasarja 1. sija:
Muista antaa (SIK)

(Pidä huolta)
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Minä valmistuin,
jouduin töitä tekemään
Mut’ palkasta ei mitään jää
Ei aavistusta, mitä kuuluis 
tienata
Työsopimuksessain myös li-
enee laitonta
Joku sanoi, kysy TEKin Juka-
lta
En häntä tunnekaan
Mä tein munauksen
varsin turmiollisen
Vein kahvit koneen sisukseen
Paloi serveri, katson lomp-
saa tuumien
kymppitonnia mä näillä maksa 
en.
Sen vaikka kusinkin, mä jäs-
en oon TEKin
oon töissä vieläkin
Ei mulla huolta
TEKrekryn kautta töitä saan

tai vaikka jos en saisikaan
IAET-kassa turvaa ainiaan
sieltä rahaa, sihijuomaa os-
taa saan
töitä etsin, mutten pääse 
laihtumaan
ei vaivaa janokaan
En suostu kuihtumaan
Mä iskin naisen
ja vein sen kotiin nukkumaan
vaik ei niin tehdä saanut-
kaan
tyttö oli liian nuori 
iältään
nyt mua piinaa poliisi ja 
syyttäjä
mut TEKin lakimies on minun 
ystävä
oon vapaa vieläkin
Ja nuorta lihaa saan ja saan 
ja saan...

TEK-sarja 1. sija:
TEKkiläinen saa, vieläkin (OTiT)

(säv. Pate Mustajärvi - Mä elän vieläkin)
(san. Lauri Haapakangas, Pasi Keski-Korsu, Kalle 

Lyttinen, Tuomo Mattila)
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Iltasella Teekkari Caioon 
lähtee,
nättejä tipusia vonkaamaan.
Feromonit sankkana pilivenä 
iskee
Teekkarin päähän peuhaamaan.
Ja eikä siinä Teekkarilla 
kestä kauaa,
kun käjessä on tuoppi ja blon-
di immee kaulaa
halituli jullin julli tsatsaa 
ja pilipalipom sekä huhhah-
hei
Ylyhäältä huoku se tikkakisan 
mahti,
lintuset ilimassa lenteli.
Kuohu jo immeisten tuopeissa 
sahti
ja katseet jo kakkosta entei-
li
Vaan ei tässä Teekkari pane-
maan ennä
sillon ku ilimassa tikkaa 

lentää
halituli jullin julli tsatsaa 
ja pilipalipom sekä huhhah-
hei
Hetimiten Teekkarikin kissaan 
lähti,
neulakärkilintua nakkaamaan.
Kohta tuli Teekkarista illan 
tähti
ja simasuut kähmi jo patuk-
kaa.
Vaan ei tässä kerkiä panemaan 
mennä
sillon ku ilimassa tikkaa 
lentää
halituli jullin julli tsatsaa 
ja pilipalipom sekä huhhah-
hei
Morsiokandi se tiskin kulu-
massa
kyynelvuota jo tirrautti.
Kun tämä Teekkari taulun ää-
resä

Lintusarja 1. sija:
Kakkonen vaatii hiomista tai: Kuinka tikkakisa 

voi vaarantaa Teekkarin
terveyden (OTiT)

(säv. Ievan polokka)
(san. Lauri Haapakangas, Pasi Keski-Korsu, Kalle 

Lyttinen, Tuomo Mattila)

:,: viinaa, ah :,:

Painuu viinapaukut vatsaan
nelkytkaks huiviin ja elämä 
on nastaa
Painuu kaikki shotit vatsaan

kyllä tekee hyvää vaikka pot-
kiikin vastaan
universumin syvyyksistä kai-
kaa
kasari on tuimaa, kasari on 
taikaa

Snapsilaulusarja 1. sija:
(säv. The lovin’ spoonful - Summer in the city)

(san. Lauri Haapakangas, Pasi Keski-Korsu)
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ykkösestä yssiin heilautti.
Sillä ei tässä Teekkari pane-
maan ennä
sillon ku ilimassa tikkaa 
lentää
halitulijullin julli tsatsaa 
ja pilipalipom sekä huhhah-
hei
Humanistipoika se tiskin ku-
lumassa
tsiksiä iskee hivvautti
Teekkarin kiusaksi tsiksi jo 
kielarin
humanistipoijjaalle livvaut-
ti
Mutta vieläkään ei Teekkari 
panemaan ennä
sillon ku ilimassa tikkaa 
lentää

halituli jullin julli tsatsaa 
ja pilipalipom sekä huhhah-
hei
Vähitellen äksyksi tipunen jo 
muuttui
soitteli velijensä auttamaan
Teekkarin käjet kohta pake-
tissa tummui
eikä tikkakaan pysyny kouras-
sa
”No ehkä tässä vähitellen pa-
nemaan entää
kun käjet on poikki ja tikka 
ei lennä”
halituli jullin julli tsatsaa 
ja pilipalipom sekä huhhah-
hei
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Normipäivä Koskilinjoilla
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