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Pääkirjoitus

”Ens vuonna vois jättää nuo nakkihommat pois ja keskittyä ihan vaan 
opiskeluun” 
 
Juu niin varmaan. Eipä sitä tiennytkään olevansa innostunut lähtemään 
tiedotusvastaavaksi ennen kuin kähmintäsaunassa kävi pyörähtämässä. 
No nyt kävi näin. Näinpä laitankin testiin tuon monissa tarunhohtoisissa 
tarinoissa kerrotun väittämän ”ei aktiivihommat ja opiskelu sulje toisiaan 
pois”. Jäänee nähtäväksi vuoden lopussa pitääkö moinen paikkaansa. Tosin 
omalla aktiivisuudellakin voi olla jotain tekemistä onnistuneen 
nakkihomma-opiskeluyhteiselon saavuttamisessa. 

Huh. Mutta niin sitä vain minäkin sain ihka ensimmäisen taittotyöni 
valmiiksi. Melko kivuttomasti vaikkakin useita ärräpäitä, muutama 
sukupuolielin ja yksi ”Eihän ohjelma VOI vain hajota s**tana!” tulikin 
huudettua.  
 
Onneksi ei kuitenkaan tarvitse stressata meneekö opinnot tänä vuonna 
hyvin. Maailmanloppuhan tulee kuitenkin jo ennen joulua!  
Siispä hyvää viimeistä vuotta 2012! 
 

Jussi Pulkkinen
Tiedotusvastaava
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PJ palsta 1/12
Hellurei ja hellät tunteet!
Onneksi unohtu ryypätä eilen. Näin Laskiaisen jälkeisenä päivänä saattas muuten olla 
tukka kipeänä. Runosuoni luistaa niinku pulkka hiekalla. Sormet tärissä niin paljon ettei 
meinaa osua oikeaan kirjaimeen. Ruuan nielaisu aiheuttaa välittömän vastareaktion.

Every action has a reaction. Pitää muuten paikkansa...

Kiitos Koneelle hienosti järjestetystä tapahtumasta. Ja onnea Modified -luokan voitosta! 
Koneen Mamelukkikala muistutti yllättävän paljon SIK:n viime vuoden kaunotarta, 
lieköhän jotain sukua keskenään?

Vuosi on tärähtäny käyntiin niin nopeasti, että heikoimpia hirvittää ja paikat ei mei-
naa hampaissa pysyä. Paljon on opittu yhdessä ja tullaan oppimaan. Onneksi on hieno 
joukko takana, joiden kanssa saa tehdä hommia. Alku näyttää erittäin lupaavalta.

Lumenveistokisat helmikuun 15. päivänä saivat ilahduttavan paljon mediahuomiota, 
kun sekä Oulu Radio että Oulu -lehti tekivät jutun tapahtumasta ja päästiin jopa maik-
karin kymppiuutisten loppukevennykseen. Tänä vuonna kisat järjestettiin poikkeuk-
sellisesti yliopistolla, sillä perinteinen kauppatori on varattu muille tapahtumille koko 
alkuvuoden. Käykäähän X-oven läheisyydestä katsomassa veistoksia, jos ette vielä ole 
käyneet, ja jos ne ylipäänsä vielä ovat näkösällä näiden lumisateiden jälkeen. Kiitos kai-
kille urheille veistäjille, jotka olivat masentavan kovaan lumipyryyn lähteneet kiltaansa 
edustamaan!

Teekkarius täyttää tänä vuonna Suomessa 140 vuotta. Koitetaanpa sen johdosta tuoda 
omassa toiminnassa teekkariutta esille positiivisesti, niin omalle porukalle, mutta eten-
kin  ulkopuolisille. Kutsukaa media mukaan (julkaisukelpoisiin) tapahtumiin tai tehkää 
itse juttu lehteen. Hankkikaa sitä hyvää julkisuutta. Näkykää. Kuulukaa. Haiskaa. 
Tuntukaa.

Tämä juhla on kaikkien Suomen teekkareiden yhteinen juttu!

Vaikka rientojakin on, muistakaa toki opiskella. Opiskelkaa yhdessä. Pitäkää porukalla 
hauskaa. Siitä huolimatta, että ystävänpäivä oli ja meni, muistakaa niitä ystäviänne joka 
päivä. Loppupeleissä ne ovat se tärkein juttu elämässä.

Nostetaan kukin mielissämme malja ystävyydelle ja teekkariudelle tämän vuoden mal-
jankohotussanoilla

“Pohja piiloon ja parempiin suihin, elämä on meitä varten!”

Ikimuistoista maailmanlopun vuotta 2012!
Nähdään, saa tulla jutteleen!

 puheenjohtajanne Tero
 ps. Wappu tulee
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2012 hallitus- ja 

   Nimi: Tero Marin
  Nakki: atrian kuoreton 
  (eli puheenjohtaja)
  Vuosikurssi: 2009
  Ala: sähkötekniikka
  Lempijuoma: maito
 Kokosi: 6 feet 79?64 inches

Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: 
Jos mietit pitäskö, niin pitäs. 

Paras unilelu:
joku/jotakin joka ei vie tilaa eikä herätä 

keskellä yötä

Nimi: Taija “pokemon” Ylitolva
Nakki: sihteeri
Vuosikurssi: -09
Ala: ymppi
Lempijuoma: 
Helmeilevä vadelma-mustikkaviini
Kokosi: 153
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: 
Jokainen on ihtensä kokoinen.
Paras unilelu: majava
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2012 hallitus- ja toimariesittely

Nimi: Tarja “taajz” Männistö
Nakki: Fuksiohjaaja
Vuosikurssi: -09
Ala: Tuotantotalous
Lempijuoma: Caipirinha
Kokosi: 168,5
Viisaus, jonka haluaisit 
jakaa lukijoille: On kiva, että 
tytöllä on mirri, kunhan se ei
ole pitkäkarvainen.
Paras unilelu: Lihaksikas 
koneteekkari

Nimi: Vesa Vuorenmaa
Nakki: Kulttuurisika
Vuosikurssi: -06
Ala: Rullien mäiskijä Proselta
Lempijuoma: Šeriffi
Kokosi: Vuodenajan mukaan
Viisaus jonka haluaisit jakaa luki-
joille: Sika on elin.
Paras unilelu: Käteen sopiva
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Nimi: Jussi “Glottis” Pulkkinen
Nakki: Tiedotusvastaava
Vuosikurssi: -07/-11
Ala: Kone/Prose
Lempijuoma: Kylmä olut kuumana 
päivänä.
Kokosi: 193
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: 
Näistä pakkasista selvinneet
nudistit kestää mitä vaan.
Paras unilelu: Mikä tahansa pörröinen

Nimi: Heidi “Sano mua Isännäks!” Joensuu
Nakki: Isäntä
Vuosikurssi: Kolomas
Ala: Ymppi/Paini-ja kehonrakennus
Lempijuoma: Ruoska
Kokosi: Vielä mahtuu saunatakkiin
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: Viet-
täkää hurja vuosi ja rakastakaa toisianne,
son maailmanloppu eessä!
Paras unilelu: Kissimirrit
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Nimi: Iida Metso               
Nakki: Taloudenhoitaja
Vuosikurssi: -09
Ala: arkkitehtuuri
Lempijuoma: shampanja wappuna
Kokosi: 160
Viisaus: krapulaan auttaa kokis, 
ketsuppi ja kylmä suihku
Paras unilelu: untuvatyyny



Nimi: Olli “outsei” Lappalainen
Nakki: Suhdevastaava
Vuosikurssi: -09
Ala: Prose
Lempijuoma: Kylmä rasvaton maito yöllä
Kokosi: Large
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: 
Ota mitä saat ja jätä muille loput.
Paras unilelu: Peitto

Nimi: Juha-Matti Ojankoski
Nakki: KoPo
Vuosikurssi: 2008
Ala: SIK
Lempijuoma: Tilanteeseen sopiva
Kokosi: Paras Koko on Madventuresista 
tuttu Coco (c:llä)
Viisaus juonka haluaisit jakaa lukijoille:
Parempi tuhlata nuoruus kuin jättää se 
käyttämättä. 
Paras unilelu: Tyyny

Nimi: Valle Uimonen
Nakki: KV-vastaava
Vuosikurssi: 2008
Ala: Tuotantotalous
Lempijuoma: GT
Kokosi: Kokoaan suurempi Valle
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: Ei oppi 
ojaan kaada, paitsi Wappuna.
Paras unilelu: Rätti
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Nimi: Antti “Westger” Kinnunen
Nakki: Harrastan pääosin grafiikkaa, sortin saatte 
vapaasti arvata.
Vuosikurssi: (2)007
Ala: Konekonekone...
Lempijuoma:Nestemäinen
Kokosi: Standardinmukainen ja optimoitu, yleensä 
750ml.
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: Älkää kon-
tatko liikaa, polvet kuluu.
Paras unilelu: Mp3-soitin ja nappikuulokkeet.

Nimi: Tommi “Piudi” Portti       
Nakki: Verkkomestari (Master of interwebs)
Vuosikurssi: 2008 ja suoritettu 2005
Ala: atm. Sähkötekniikka       
Lempijuoma: Kylmä olut tai punaviini
Kokosi: Sopiva moneen tilanteeseen
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: 
Maailmankaikkeuden kaksi yleisintä
asiaa ovat vety ja ihmisten tyhmyys. Eikä 
välttämättä siinä järjestyksessä.
Paras unilelu: Parempi puolisko

Nimi: Nestori “Nessu” Törmä
Nakki: Hovikuvaaja
Vuosikurssi: -08
Ala: OTiT
Lempijuoma: 7POD-Kossu
Kokosi: 59
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: Älä 
lainaa lautaasi tsikseille.
Paras unilelu: Univelka
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Nimi: Tapani “Himish” Himanka
Nakki: Tasa-arvovaltuutettu
Vuosikurssi: n+n
Ala: Tietotekniikka/Tuotantotalous
Lempijuoma: *
Kokosi: n. 4800 mol
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille:
Varoitus suihkun yhteydessä suuveden kanssa lutraajille: Vai-
kka se Coolmint Listerine
ennaltaehkäiseekin tehokkaasti plakkia ja pahanhajuista hengi-
tystä aiheuttavien
bakteerien muodostumista, ja vaikka se tuntuukin suussa 
lähinnä mukavan raikkaalta, se
kirvelee perkeleesti herkemmille limakalvoille syljettynä.
Paras unilelu:
Turkulainen WC-istuin <3 (muualla päin maailmaa tosin 
täytyy tyytyä siihen minkä päälle nyt sattuukin sammumaan, 
esim. Sennheiser HD215 stereokuulokkeet, pizza, nainen 
taikka muu vastaava esine)

Nimi: Tuija/Tuikk-u
Nakki: Toimittaja
Vuosikurssi: 2009
Ala: Arkkitehtuuri
Lempijuoma: Taikasoppa
Kokosi: Sopiva
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: Parempi snapsi 
kainalossa kuin
kolme lasissa.
Paras unilelu: Minä!

Nimi: Sanna Pikkupeura
Nakki: SOPO-vastaava
Vuosikurssi: 2008
Ala: Prosessi
Lempijuoma: Valkovenäläinen.
Kokosi: Puolitoista metriä ja yli.
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: Parempi 
ennemmin kuin myöhemmin.
Paras unilelu: En käytä, pikatreffit 
nukkumatin kanssa riittää.
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Nimi: Mira alias Miira AKA Mirakles
Nakki:Alumnivastaava
Vuosikurssi: 2007 tai vaihtoehtoisesti 2011
Ala: Prosessitekniikkaa väännän nykysin
Lempijuoma: Frontside ollie (mielellään täydellinen)
Kokosi: Isompi on parempi
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: Kymmenen 
teräväliä on parempi kuin ketunnahka
avantouinnissa.
Paras unilelu: Vapaaehtoisia?

Nimi: Matti Mäkilä
Nakki: Piika
Vuosikurssi: 2010
Ala: YMP
Lempijuoma: Jallumaito
Kokosi:  Melko potra
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: 
Viipyily virkistää
Paras unilelu: Käteen sopiva

Nimi: Outi Toivonen
Nakki: Toimittaja
Vuosikurssi: 2007
Ala: Ympäristötekniikka
Lempijuoma: Maito
Kokosi: Elämän tarkoitus
Viisaus jonka haluaisit jakaa 
lukijoille: 
Uteliaisuus on elämän suola.
Paras unilelu: Nuuskamuikkunen

Nimi: Juho
Nakki: Toimittajana taas kerran
Vuosikurssi:  Kuka näitä laskee?
Ala: Sähkö
Lempijuoma: Maitoa ja kahvia kuluu paljon. Alkoholiakin juon 
sujuvasti toisinaan.
Kokosi: n. 0,0011 mailia eli 6 jalkaa eli 72 tuumaa. Ego vielä 
paljon isompi.
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: “Naura, niin maailma 
nauraakanssasi. Hymyile, niin kaikki pitävät sinua idioottina.”
Paras unilelu: Mukavan pehmoinen ja lämmin miehen paras 
ystävä. Rodultaan savolainen siannoutaja.
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Nimi: Tytti “Tits” Lahti
Nakki: Tutkiva toimittajapari ja isännän renki
Vuosikurssi: -07
Ala: Paini ja kehonrakennus
Lempijuoma: Kaljallallallalla
Kokosi: Rinnanmitan edellä
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: En jaa
Paras unilelu: Tiili

Nimi: Hannu “htol” Tolonen
Nakki: Hovikuvaaja
Vuosikurssi: Laadukasta vuosikurssia 2007
Ala: Prose
Lempijuoma: Irish Coffee
Kokosi: XL
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: 
Kaikkea ilmaista viinaa ei tarvitse juoda, 
mutta toisaalta sehän on kuin panisi rahaa
pankkiin.
Paras unilelu: Vessan lattialämmitys

Seuraavat henkilöt haluavat pitää kasvonsa salassa
Nimi: Antti ‘’ana’’ Heikkinen
Nakki: Joku tiedekuntavastaava se on. Tarkka 
nimi hakusessa.:)
Vuosikurssi: 2007
Ala: Ymppi
Lempijuoma: Vichy
Kokosi: 175
Viisaus jonka haluaisit jakaa 
lukijoille: ei olee
Paras unilelu?

Nimi: Jussi Leinonen
Nakki: Emäntä
Vuosikurssi: -07
Ala: Ymp
Lempijuoma: Yhden tähden Jaloviina
Koko: 183
Viisaus: Jos aikoo ryypätä rankasti niin ei kannata ottaa 
antabusta.
Paras unilelu: Tikkuinen, lakkaamaton karttu
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Nimi: Verneri Kohonen
Nakki: Urheiluvastaava
Vuosikurssi: 2007 aloittanut
Ala: Sähkötekniikka
Lempijuoma: maito
Kokosi: extra-medium
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: pitäkää tava-
roistanne huolta
Paras unilelu: 18 asteinen ilma makuuhuoneessa

Nimi: Jenni Pitko
Nakki: Tupsuvastaava
Vuosikurssi: 2007
Ala: Arkkitehtuuri
Lempijuoma: skumppa
Kokosi: 168,5
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: Jos pää on 
mennyttä ei kannata murehtia
kampausta.
Paras unilelu: Peitosta muotoiltu poikakaveri

Nimi: Jarno Seppänen
Nakki: Ratikkavastaava
Vuosikurssi: n 
Ala: SIK
Lempijuoma: GT / Jallu
Kokosi: PÖÖ!
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille: Joskus on 
parempi voittaa kuin hävitä.
Paras unilelu: Ihaa (semmonen pieni ja karvanen)

Nimi: Pasi Jaakko Keski-Korsu
Nakki: Pikkupossu
Vuosikurssi: 2007
Ala: Informaatioverkostot
Lempijuoma: Gin&Tonic
Kokosi: 55
Viisaus jonka haluaisit jakaa lukijoille:
Opi tuntemaan rajasi - ja puskemaan niistä yli.
Paras unilelu: Sika
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Hei, sinä teekkari! 
 

  
  
Miltä kuulostaisi työ huipputeräksiä kehittäen, 
valmistaen, testaten ja myyden? 
  
Saisi olla mukana toteuttamassa monen asiakkaan 
toiveita korkeammasta nostopuomista tai entistä  
kevyemmästä ja kestävämmästä kuormalavasta. 
  
Entäpä intensiivinen T&K-työ ja kenttämittaukset, 
joiden tuloksena olisi ilmatiivis energiapaneelijärjestelmä? 
  
Tuote, jonka avulla energiakustannuksissa säästetään 
kymmeniä prosentteja vuosittain, palkitsisi perään- 
antamattoman työn.  
  
Teekkaria voisi kiinnostaa myös realistinen virtuaalinen 
kolmiuloitteinen ohjaamoympäristö, jossa erilaisten 
työkoneiden ohjaamon toimintoja voidaan testata jo 
ennen prototyypin rakentamista. 
  
  
  
Näitä ja muita haastavia tehtäviä kansainvälisessä 
ympäristössä löydät Ruukilta. 
  
Avoimet työpaikkamme reaaliaikaisena netissä: 
www.ruukki.f /tyopaikat i
  

Rautaruukki kehittää ja toimittaa 

metal liin perustuvia ratkaisuja, 

jotka edistä vät merkittävällä tavalla 

asiakkaidem me liiketoimintaa. 

Ratkaisuja tekevät ruukkilaiset; 

11 700 ammattilaista 27 maassa. 

Laajenna näkökulmaasi meistä 

osoitteessa www.ruukki.com 
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Hallitus vaihtui ja pitäähän meidän kaikkien päästä tutustumaan 
uusiin hallituslaisiin. Teksun toimittajat uhrautuivat tutkivan journalismin edessä ja 
päättivät tunkeutua hallituslaisten tuttuun ja turvalliseen, pehmeimpään ja lämpöi-
simpään paikkaan. 

Homma alkoi oikein hyvin:
”Oottakaa, mulla ei oo vaatteita!”

No tottakai me ootettiin. Ensimmäisenä uhrina oli hallituksen 
isäntä, henkilö, joka hoitaa meille mahtavan Wapun eikä 
totisesti vietä sängyssä silloin aikaa. Heidi oli pahaa 
aavistamattomana viettämässä toista krapulapäivää rauhassa 
kotona, kun Teksu tuli ja rikkoi idyllin.
Heidi oli koekaniini, saatoimme kysyä ihan mitä tahansa ja 
jatkaa hyväksi testatuilla kysymyksillä jatkossakin. 
Olipa Heidin ilme näkemisen arvoinen, kun kerroimme, mistä 
olemme tekemässä juttua! 

Aloitetaanpa. Heidin sänky on 160 cm leveä perusrunkopatja. 
Heidin sänky narisee, mutta se ei kuulemma häiritse naapu-
reita, ainakaan tiettävästi. Heidi väittää, että yleensä hän 
sängyssä vain nukkuu tai lukee. Hän nukkuu kesäisin sängyssä 
alasti ja muuten joitain vaatteita päällä. Parhaita unikavereita 
ovat kuulemma (kukapa väittäisi vastaan) mirrit.

Teksun arvio:
Heidin sänky on pehmeä, joustaa hyvin, lakanoiden värit sointuvat 
hyvin toisiinsa ja muuhun sisustukseen.

By Outi ja Tytti
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Seuraavana vuorossa oli kulttuurisika eli Vesa, 
joka asuu pitkällä Toppilassa, siellä Jumalan 
selän takana. Eikä se Sika ollut edes avaamassa 
ovea! 

”Sänky on 120 cm leveä jenkkisänky”, Sika 
kertoi siemaisten Vilijonkka–mukistaan viimein 
päästyämme kahvin ja haastattelun ääreen. Sän-
ky on ostettu vuonna 2006 ja hyvin on kestänyt 
nykyisen avioparin elämää (Hannan sängyn Sika 
oli rikkonut!). Sänky ei kuulemma edes narise!

Nukkumistavoistaan pariskunta kertoi, että Sika 
kadottaa ensin oman tyynynsä, varastaa sitten 
Hannan tyynyn ja lopulta sekin heitetään lat-
tialle. Sika ei kuorsaa öisin, joten hän on miel-
lyttävä nukkumiskumppani.

Edellinen haastateltava sai esittää Sialle kysymyksen:
Laulatko usein sängyssä Sika?

- Suihkussa ei voi laulaa, kun vesi menee suuhun. Muuten tasaisesti 
ympäri kämppää, myös sängyssä. 
Sängyssä voi myös laulattaa lakanoita.

Sian ja Hannan jenkkisänky on aivan ihana, superjoustava!!! 
Lakanat sointui toisiinsa ja pariskunta käyttävää tuplapeittoa. 
Varvaskoristetyyny kruunasi kaiken.

teksun arvio:

By Outi ja Tytti
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”Otatteko kahvia?” kysyi Tiedotusvastaava Jussi kun saavuimme ovelle. 
Kun kysymyksiin pääsimme, sänky pitikin mitata. 
Selvisi, että se on 105 cm leveä, joten tiivis on tunnelma. Tämänkin 
sängyn pariskunnalla on tuplapeitto ja nainen varastaa tyynyt. Heiltä 
löytyy perusjoustinpatja, joka narisee (jes!). 
Kuitenkaan kukaan naapureista ei ole vielä valittanut.

Sängyssä kuulemma 
rentoudutaan ja 
mietiskellään syntejä syviä. 
Siellä myös halataan tois-
ta, koko ajan. No koska 
muutenhan tila ei riittäisi!

Edellisen haastateltavan 
antama kysymys: 
Pääseekö liskot helposti 
kiipeämään?
- Liskot pääsee helposti vain 
jos on unohtanut rasvata. 
Rypsiöljy tehoaa varmasti, 
sanoi Jussi siemaisten Tiuhti 
ja Viuhti –mukistaan.

Teksu arvioi:
Natisee, joustaa, mutta ei ehkä uskalla pomppia. Lakanat oli kivat 
puukuvioiset, saatu joululahjaksi.
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Fuksinunna Tarjalla sänky on leveämmästä päästä eli 160 cm pe-
rusrunkopatja. 
Nykyään Tarja viettää aikaa sängyssä kasvavissa määrin uuden 
Sims 3 takia. Nunnamaiseen tyyliin Tarjan spesiaalimpi sängyn 
käyttö rajoittuukin tämän lisäksi vain syömiseen ja läksyjen tekoon. 
Ettei fuksit järkyty.

Extrakysymys Tarjalle edellisestä haastattelusta: Montako fuksia 
sänkyyn mahtuu? Entäs Teekkaria?

-Niin monta kuin on tarjolla. Nolla Teekkaria jos ovat hikisiä ja 
haisevia, muutoin 10 MIESteekkaria (Mitäs tasa-arvovaltuutettu 
tähän sanoo?)

Teksun arvio: 
Naisellisen pinkki röyhelöpäiväpeitto on ihanan ihana iso plussa! 
Lakanat tosin olivat eripareja. Myös keksi ja kahvitarjoilu sulatti 
toimittajat.
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Sihteerimme Taijan sänky on 120 cm leveä runkopatjasänky, 
lankkujaloilla. Taija nukkuu ja opiskelee sängyssä ja tekee myös sitä 
kaikkea muutakin mitä sängyssä tehdään. Taijalla ei ole pukeutumis-
koodia sängyssä ja joskus on nukuttu jopa haalarit päällä. 
Kaksin on lämmin nukkua ja yksin saattaa tarvita jopa villapaitaa, ettei 
tule kylmä.

Edellisen haastateltavan 
ekstrakysymys: 
Kerro irstain 
Poke(mon)-temppu mitä 
on sängyssä tehty?

- Ukkosisku.

Teksun arvio: 
Eripari lakanat sängyssä, mutta tosi makiat kuviot molemmissa – 
atomeita ja sienipölyä. Ihana prinsessaverho <3
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Ollilla suhdevastaavallamme on 120 cm leveä perusrunkopatjasänky. 
Sängyssä levitetään rakkauden sanomaa nukkumisen lisäksi. 
Olli nukkuu alasti, koska ei pysty vaatteet päällä. Hän ei myöskään 
valtaa koko sänkyä nukkuessaan, vaan poika pysyy kiltisti omalla 
puolellaan. Olli on hiljainen nukkuja, niin hiljainen, että välillä pitää 
tarkistaa vieläkö hän on hengissä.

Edellisen haastateltavan kysymys: Syntyykö suhteita sängyssä?
- Syntyyhän siellä, onhan näitä.

Teksun arvio:
Kova, mutta pomppii. Tyylikäs ja kaikki sopii sisustukseen. Ihanat 
sydänlakanat <3
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Iidan, rahojemme vartijan, sänky on 120 cm leveä jenkkityylinen hyvin 
upottava sänky. Iida pääasiassa nukkuu sängyssä ja silloin tällöin lukee 
kaunokirjallisuutta viinilasin kera. Iida pukeutuu sänkyyn sään mukaan: 
melkein aina kuitenkin villasukkiin ja kesällä ollaan alasti. 

Nukkumistottumuksiin kuuluvat joskus kuumavesipullo ja makuupussi. 
Arkkitehtiys näkyy sängyssä poissaoloina, kun öitä vietetään koulussa. 
Ja tilinpäätöstä tuskin tullaan korjaamaan sängyssä.

Extrakysymys 
edelliseltä uhrilta: 
Kuittaillaanko alijäämät 
sängyssä?
- Vain univelat.

Teksu ei valitettavasti päässyt tekemään Iidan sängystä arviota ja 
onneksi Iida unohti lähettää kuvan (hähhää!). Päätimme antaa 
mielikuvituksen laukata ja tässä tulos.
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Koulutuspoliittisen vastaavamme 
Juha-Matti Ojakosken sänky on 
leveämpi ja pidempi kuin hän. 
Tämäkin sänky on 
perusrunkopatjasänky. 
Juha-Matti on todennut, että 
sängyssä on turvallisinta vain 
nukkua. 
Kaveri oli testannut keiton 
syömistä ja siitä ei hyvä 
seurannut, joten Juha-Matin 
sängyssä ei niin tehdä. 

Asento, jossa Juha-Matti nukahtaa on kyljellään, mutta yleensä 
heräämisasento on eri. Juha-Matti ei kuorsaa ellei ole flunssaa.

Extrakysymys: Pääseekö liskot sänkyyn?
- Liskot eivät pääse kiipeämään, vaikka sängyn jalat ovat puiset. 
Sängyn suunnittelija on ilmiselvästi miettinyt asiaa ja sijoittanut jalat 
sängyn alle eikä jättänyt niitä reunoihin.

Teksu arvioi:
Pehmeä sänky, kapea, molemmille puolille voi pudota. Ensimmäinen 
sängynpääty löydetty, joka tosin tuli paketissa mukana. Sängyssä on 
miehisen sininen kukkapäiväpeitto.
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Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, arvon Herra Puheenjohtajan Teron 
sänky tarkastelussa. Teron sänky on 120 cm leveä perusrunkkupatja. 
Tero nukkuu vain sängyssä, koska ei omista yövaloa ja ei tämän takia 
voi esim. lukea siellä. Tero pitää myös liian riskialttiina syömistä ja 
juomista, eihän hän tahtoisi omissa muruissaan nukkua. 
Tero ei pidä alasti nukkumisesta ja yleensä hänellä on aina housut 
jalassa. Sängystä hän käyttää hieman yli puolikasta, koska ei jaksa 
purkaa koko petausta.

Extrakysymys: Oletko johtaja sängyssä?
- Rooli päällä sängyssäkin.

Teksu arvioi:
Kova sänky (kuulemma vastajousitettu), pohjalaudoitus hajonnut, 
sävysävyyn päiväpeitto, tyynyt jne. Koristetyynyt äidin ostamat. 
Puheenjohtajan heittäytyminen journalismin edessä <3
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KEHONRAKENTAJAN 
PÄIVÄKIRJAMERKINTÖJÄ

JOTTA PAINI- JA KEHONRAKENTAJAKILTA EI SAISI KAIKKEA KUNNIAA

Lähettänyt Tuikku klo 21:47    0 kommenttia
Tunnisteet: valmistautuminen

MAANANTAI 16. TAMMIKUUTA 2012

Hyvää joulunjälkeistä elämää kaikille teoreettisille hyypiöille, jotka luulevat 
täyttävänsä uudenvuodenlupauksensa ja harrastavansa liikuntaa aiemmin kuin 
edellisvuotena. Pelkkää huijausta! Ette usko siihen itsekään.

Minun jouluuni kuului leikkimielinen ja äärimmäisen kilpailuhenkinen veto ylä-
asteikäisen pikkuveljeni kanssa. Kisa alkoi molempien hauiksenympäryksen mit-
taamisella 20.12. Voittajaksi selviäisi se, jonka mitta olisi kasvanut prosentuaali-
sesti enemmän ennen kuin palaisin Ouluun - eli olisi melkein kolme viikkoa aikaa 
saada haba turvoksiin! Jostain syystä lopputuloksen mittaaminen jäi kuitenkin 
väliin. Tulos olisi saattanut mennä jopa miinukselle. Ensimmäistä välimittausta 
siirretään eteenpäin niin kauan, kunnes jomman kumman lihasmassassa on ta-
pahtunut positiivista muutosta. Sitä odotellessa.

Epäonnistuneesta habanturvotusyri-
tyksestä huolimatta päätin aloittaa 

peruskunnon keräämisen. Olen 
raahautunut jo monta kertaa len-
kille. Aiemmin olen aina kyllästy-
nyt viikon juoksemisen jälkeen 
- minkähän tekosyyn tällä kertaa 
keksin?
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JOTTA PAINI- JA KEHONRAKENTAJAKILTA EI SAISI KAIKKEA KUNNIAA

Follow by email:
SUBMITEmail address...

TIETOJA MINUSTA

 Tuikku
Pääosin kynää ja 
tietokonetta pitelevä osa-
aika-osittaistaiteilija, jonka 
ensiapupakkaukseen kuuluu 
suklaa ja punaviini.

Lähettänyt Tuikku klo 21:15    0 kommenttia
Tunnisteet: valmistautuminen, sää

KESKIVIIKKO 8. HELMIKUUTA 2012

Niinhän siinä sitten kävi. Lenkkeily sujui aivan mahtavasti, kunnes tulivat 
kolmenkymmenen asteen pakkaset. Pakkasukko on selkeästi kuntopyristelyäni 
vastaan. Eikö tämä ole tarpeeksi hyvä tekosyy?

Kun olin jo hetken rypenyt kaiken velttouden aiheuttamassa itsesäälissä, sainkin 
uutta virikettä iltoihini. Koskin ensimmäistä kertaa kunnolla karttuun ja niin 
kyykän huuma vei minut mukanaan. Ensi viikonlopun MM-kyykkää varten on 
ehkä jopa treenattu, niin maksaa kuin heittojakin. Tavoitteena on, etten osu 
yhdelläkään heitolla ihmiseen. Lisäksi askartelen sNAPsin kyykkäjoukkueille 
mahtavat, yhtenäiset kyykkäasut. En olisi ikinä uskonut, että pakkasessa itsensä 
jäädyttäminen ja puupalikoiden heittely voisi olla näin hauskaa.

AIHEITTAIN
kuvataide (1) valmistautuminen (5) 

ystävät (1)  ruoka (1) urheiluvammat (1)  
sää (1)  
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Tasa-arvovaltuutettu vastaa

Tervehdys, hyvät ihmislajiin itsensä identifioivat olennot. Olen OTY:n uusi tasa-arvo-
valtuutettu ja toimenkuvaani kuuluu esittää omia mielipiteitäni tasa-arvokysymyksiin. 
Minulle tulee hyvin paljon tiedusteluja kannastani erilaisiin jäsenistöä mietityttänei-
siin tasa-arvokysymyksiin, ja jotta vastaukseni tavoittaisivat laajemmin kysymystä 
päissään miettineet, ajattelin vastailla niihin myös Teksuutimien sivuilla.

Tapani Himanka
Tasa-arvovaltuutettu, Oulun Teekkariyhdistys ry

Moikka. Olin viettämässä iltaa Oulussa sijaitsevassa Sokerijussin kievari -nimisessä 
ravintolassa. Koska join myös nesteitä, jouduin sitten myös pistäytymään paikan 
vessassa. Matkalla sinne huomasin että miesten vessan ovi oli jotakin 10 senttiä 
korkeampi kuin naisten vastaava. Minusta tämä on väärin ja syrjivää. Ilta oli sen 
jälkeen pilalla. Haluaisin tasa-arvovaltuutetun kannan tähän ja pitäisikö asialle tehdä 
jotakin?
- Herne Nenässä

Hei, Herne Nenässä. Toden totta. Mikäli tilanne todella on kertomasi mukainen, on siinä nähtä-
vissä selkeä epäkohta.

Oletetaan että miesten ovi on standardikokoinen, eli 210 senttimetriä korkea. Oletetaan myös, 
että asiakaskunta on pääasiallisesti suomalaista. Vuodelta 2007 peräisin olevien väestötilastojen 
mukaan suomalaisten naisten keskipituus on 163 senttimetriä ja miesten 177 senttimetriä.
200 cm / 210 cm = 0,95
163 cm / 177 cm = 0,92
Miesten WC-tiloihin johtava ovi on siis suhteellisesti aivan liian matala. Keskivertomiehelle jää 
jopa 4 senttimetriä vähemmän tilaa pään yläpuolelle kuin keskivertonaisella!

Mikäli asia sinua harmittaa haitaksi asti, sinun kannattanee asiasta mainita liikkeen omistajalle, 
sekä äänestää kukkarollasi ja nauttia illallisesi vastaisuudessa muissa 
ravitsemusliikkeissä. Kuitenkin ennen kuin laitat paikan boikottiin, 
suosittelen että käyt paikanpäällä mittanauhan kanssa varmista-
massa että ovien mittasuhteet ovat oikeasti alkuperäisen 
havaintosi mukaiset.

-Tapani

Tällä palstalla tasa-arvovaltuutettu vastailee säännöllisesti jäsenistöltä tulleisiin tiedusteluihin. 
Kysymyksiä voi esittää esimerkiksi 
sähköpostin välityksellä 
(tasa-arvovaltuutettu@oty.fitasa-arvovaltuutettu@oty.fi). 
Tasa-arvovaltuutettu pitää myös hyvin säännöllisesti päivystystä kohteessa Kirkkokatu 10 
sunnuntai-iltaisin klo 22:00-02:00. Ilmoitathan esittämäsi kysymyksen yhteydessä, mikäli siihen 
voi vastata tällä palstalla ja millä nimimerkillä tahdot esiintyväsi.
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