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Pääkirjoitus

Wappu tulee mutta tulkoot!

 
Ja taas. Se hetki vuodesta kun lukukauden viimeiset tentit 
tekee tuloaan ja Wappua odotetaan innostuksen ja pelon 
sekaisin tuntein. Aiemmassa pääkirjoituksessa mainitsemani 
opiskelun ja oheistoiminnan yhteen sulauttaminen tuleekin 
olemaan varsin pahasti koetuksella monella meistä. 
Lähteäkö KKL:lle tai muuhun tapahtumaan, vai ollakko tun-
nollinen opiskelija vielä hetkisen? 
Onneksi itse moisilta kysymyksiltä onnistuin tänä vuonna vält-
tymään. Maanantain tentti vaan kunnolla läpi ja siitä läks. 
Vaikkakin myönnettäköön että siinä on aivan oma fiiliksensä 
istua tenttisalissa haalarit ja täysi Wapun taisteluvarustus 
päällä.
No olitpa sitten lähtemässä kevään viimeisestä tentistä 
suoraan bilettämään tai et, voit kuitenkin salista poistuessasi 
varmasti todeta sen tunteen: 
“Johan tässä on kaljat ansaittu!”

Hyvät kesät 
ja Waput 
ja mitä näitä nyt on

Jussi Pulkkinen
Tiedotusvastaava
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Pj-palstailee jälleen
Ostetaan: vapaata aikaa edullisesti!

Mistä löytyisi ratkaisu luultavasti jokaisen opiskelijan ongelmaan; ajanpuutteeseen? Voiko aikaa ostaa 
nettikaupasta? Löytyisikö sitä kirpputoreilta, entäpä kierrätyskeskuksesta? Saako pankeista aikaa 
lainaan?

Vastaus on ei löydy eikä saa. Aikaa ei myöskään voi keksiä lisää. Sit’ on koittanu moni soittaja, mutta 
tuloksetta. Sitä on tarjolla vain 24 tuntia vuorokaudessa. Tämä fakta on osoittautunut yhtä pysyväksi 
kuin valonnopeus tyhjiössä.

Tämän kevään suurimman taisteluni olen käynyt aikaa vastaan. Ja toistaiseksi olen lopulta hävinnyt 
lähes jokaisen kamppailun. Olen kuitenkin keksinyt joitakin keinoja viivyttää sodan loppumista. Käyn 
ns. asemasotaa. Vuorotellen molemmat osapuolet yrittävät uuvuttaa toista loppuun. Tässä muutamia 
keinoja selvitä:

1. Aikatauluta päiväsi: merkkaa kalenteriin joka asia, mitä pitää kyseiseltä päivältä muistaa.
2. Delegoi.
3. Kevennä lukujärjestystä. Kyllä ne kurssit ehtii käydä, ennenkuin valmistuu.
4. Vähennä selvinpäin olon määrää. Känni siirtää huolet huomiseen.
5. Opettele sanomaan ei.
6. Vähennä harrastusten määrää.
7. Lopeta koulunkäynti. KELA kyllä uskoo, jos syy on hyvä.
8. Lopeta harrastaminen.
9. Muuta Teekkaritalolle (tai sen lähelle). Olet (melkein) aina tapahtumien keskipisteessä.
10. Vähennä nukkumisen määrää. Kuolema kuittaa univelat.
11. Juo enemmän. Riittävä känni saa huolet unohtumaan.
12. Lopeta nukkuminen. Noin kolmasosa elämästäsi menee hukkaan nukkumalla.
13. Juo enemmän. “Kännissä osaan mitä vaan, vaikka tanssii”.
14. Pidä hauskaa. Opiskeluaika luultavasti on elämäsi parasta aikaa.
15. Kypsy tilanteeseen. Hyväksy se, että kaikkea (kaikilta) ei voi saada. Älä stressaa. Nauti elämästä.

Tätäkin juttua kirjoitettaessa useampi em. ohjeista on käytössä. Voitte miettiä mitkä. Mutta eipä voi 
valittaa. Tämä vuosi on ollut tähän mennessä edellistäkin mahtavavampi. Aika menee kamalan nopeasti 
ja Wappu on jo ihan kulman takana. Oma Wapun viettoni toisaalta on jo alkanut kiltojen Wappuinfojen 
merkeissä, ja huomaan yleisen jännityksen opiskelijoiden kesken tiivistyvän ja hymyn hiipivän pik-
kuhiljaa jokaisen kasvoille. Se tulee taas. Väistämättä, niinkuin ripulipaska.

Fuksit, nauttikaa fuksiwapustanne. Käykää joka tapahtumassa ja nauttikaa, mutta pitäkää huoli, että 
näen teidät kaikki Rauhalan pihalla Wappuaamuna lakki kädessä odottamassa, että saatte ne päähänne 
painaa. Ensimmäistä kertaa.

Teekkarit, opastakaa fukseja Wapun viettoon. Raahatkaa ne poloiset joka paikkaan ja näyttäkää, mitä 
on oululainen Teekkariwappu. Perkele!

Nähdään Wappuviikolla. Tulkaa juttelemaan.

Puheenjohtajanne he-Tero
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Suuri lonkeroarvostelu
–by WesiBussiComitea

Äskettäin etelä-helsingin reissulla kaksi vanhempaa bussihomoa alkoi miet-
timään, että mitä niitä kaiken maailman 
lonkeroita onkaan, ja onko niillä 
oikeasti mitään eroa.
Testiryhmän ulkomaaniskujoukko 
hankki kaikkia eteensattuneita 
ns. greipinmakuisia peruslonkeroita 
ja jätti kaikki tyrni-raparperi 
makuhirviöt omaan arvoonsa. 
Eli hyllyyn!

    Kuva 1. Kaikki testattavat yhteiskuvassa.

Kuten Kuvasta 1 selvästi nähdään, niin vaihtoehtoja on vähintäänkin riittävästi, 
etenkin kun arvostelua päätettiin laajentaa pelkistä Tallinnan laivalla ja Super 
Alkossa myytävistä artikkeleista myös kotimaassa myytäviin ”lonkeroihin”. Mainit-
takoon, että Sinebrychoffin export Long Drinkkiä ei löydetty arvosteltavaksi.

Hartwall Original Long Drink 
(se aito ja alkuperäinen)

Kommentteja:
-Sukeltaa kuontaloon kuin 
terminaattori terässulaan!
-Tuttu ja turvallinen maku
-Hapoton, neutraali
-Viinamainen, GINIÄ!!
-Rehellinen

Raadin yhteispisteet: 21 Eckerö-pistettä, keskiarvo: 4,2
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Saku Long Drink

Kommentteja:
-Hajuton, löysä mutta hapokas
-Neste menee suoraan sieraimeen
-Maku jää leijailemaan suuhun
-Kevyt hiiva, jännittävä
-Omenaviini maistuu, tai sitten ei...
-Haju viinainen, nousee nenään asti. 
-Vittu tästä tiiä mitä tää on, ei paskimmasta päästä.

Raadin yhteispisteet: 1,5 Eckerö- pistettä, 

keskiarvo: 0,3 (ihan satamassa)

Kurko Super

Kommentteja:
-Siivouskomeromainen tuoksu, kauheaa paskaa! Maistuu fairyn, 
käsisaippuan ja sääskimyrkyn seokselta.
-Haju: Aggressiivinen WC-pöntön hajuste. Maku: hiiva-paska 
navetan lattialla
-Navettamainen puraisu, kuvottava.
-Paskaa, ei siitä yli pääse.
-En juo edes loppuun asti. Parketinkiilloke, käy mahassa.
-Ensipuraisulla  5 navettaa.
-Kirvottaa liman suuhun, helposti oksennettava.
Väri: popthatzit

Raadin yhteispisteet: -24 navetta-pistettä, keskiarvo: -4,8Rainbow Greippi

Kommennteja: 
-HERRANJEESUSMARIA MITÄ LÖMPPIÄ! -Maistuu pol-
tetun tulitikun raapaisupäältä.
-Hyi vittu, miten tätä voi niellä?!
-Tätä jos joku juo wesibussissa, niin tarjoan oikean 
lonkeron.
-Haju on kuin kompostilla
-YÄÄK, maku jää vaan suuhun märehtimään

-Testin voi lopettaa tähän, We Have A Winner!
-Ei SAATANA, hikinen sukka tai alasuoja voi olla 
helpommin nautittava.
-Uusi Antabus. Keskenkäynyt kiljukin on parempaa.
Raadin yhteispisteet: -25 navettapistettä, keskiarvo -5 
(olisi ollut ääretön, mutta laskimesta loppu liukuluvut 
kesken).
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A Le Coq Long Drink export

Kommentteja:
-Äärimmäisen pieni aavistus greipin tuoksua
-Houkutteleva, tuore ja raikas maku
-Hyvin balanssissa, ei säröä.
-Jumalten nektaria verrattuna edelliseen
-Hilpeä
-Hiipii tajuntaan kuin Terminaattori
-Kuiva, voisi olla Original, mutta ginin maku puuttuu
-Kyllä tätä Tallinnan laivalla lipsuttelisi Dannyn tahdissa...
Raadin yhteispisteet: 15 Eckeröpistettä, keskiarvo 3

A Le Coq Long Drink Lemon Submarine

Kommentteja:
-Haisee varpaanväleille, ei saatana voi olla Originaa-
lia.
-Pahan oloinen, maistuu sukkahielle
-Haju suuvesimäinen, kevyesti peltikattomainen
-Neo-Antiseptidin, mutta lievempi. Ei tätä kyllä huvik-
seen juo.
-Jälkimaku ihan WTF
Raadin yhteispisteet: -0,5 navettapistettä, 
keskiarvo 0 (ihan satamassa)

A Le Coq Long Drink

Kommentteja:
Hyvänmakuinen tiskivesi.
Mieto, mitäänsanomaton maku.
Makea, pehmeä jänis.
Hiljainen, märkä, loppuu ennen kuin maistaa mitään. Pärisee kuin 
Jonneilla ES perjantaisin.
Maku mieto, vajavainen.
Hajuton , vähän kuin häkä. Takasokerinen.
Raadin yhteispisteet: 5 Eckeröpistettä, keskiarvo 1
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Cool Grape Long Drink

Kommentteja:
Haju tuttu, maku ylipirteä mutta viipyy liian pitkään
Takaa-antava, märehtivä, ei pysty juomaan kuin shottilasillisen
Hiiva-kilju, maku on hiivaa, mutta vähemmän kuin hajussa.
Väljähtynyt, mutta samalla hapokas.
Raadin yhteispisteet: -15,5 navettapistettä, keskiarvo -3,1

Vergi Long Drink Grapefruit

Kommentteja:
Maku, ei navettaa eikä muita turhia paskoja
Tuoksuu pirteä, maku mitäänsanomaton, mutta suunmyötäinen.
Ensipuraisu lupaava, mutta pettävä.
Jälkimaku loiva, aavistus rippeliä ja Viroa.
Hedelmäpommi, pämppäyskäyttöön.
Helposti juotava.
Raadin yhteispisteet: 9 Eckeröpistettä, keskiarvo 1,8

Terveisin  journalismin  vuoksi  uhrautunut  WesiBussiComitea
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    Tiistai 24.4

14:00 
BBQ-bileet
Teekkaritalolla

15:00
Amazing Face
-rastikilpailu
lähtö teekkaritalolta

Illan mittaan talolla 
myös julkistetaan 
jäynäkisojen 
tulokset ja esitetään 
muuta ohjelmaa.

Keskiviikko 25.4

Valitettavasti kirk-
kovenesoutujen 
kisaosuus on 
jouduttu perumaan 
vesistön kiinteähkön 
olomuodon vuoksi.

22:00 
Jälkisoudut 
Apollossa.
Esiintymässä 
L.A.O.S

Torstai 26.4

17:00
Saunamaraton.
lähtö arkkaritalolta.

21:00 
Jälkilöylyt 
Walhallassa

22:00
Ööpisgaala 
Dionessa

 Perjantai 27.4

12:59 - 19:00
Päiväkännit 
Hevimestassa

19:00 
Post-Apocalyptic 
Safehouse 
-teemasitsit talolla

Wesibussi kulkee parittomin tunnein 
Linnanmaalta ja parillisin keskustasta

16:00 
-24:00

13:00
-24:00

Päiväkänneille 
ilmainen kuljetus
13:00 - 15:00
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Lauantai 28.4

21:00 
Wappureivit 
Kuusisaaressa

Sunnuntai 29.4

12:00 
Tempaukset  torin-
rannassa

14:00 
OTYn fuksikisat 
torinrannassa

22:00
Waatonaaton bileet 
Apollossa

00:00 
PJ-kisat Apollo

Maanantai 30.4
(Waatto!)

11:50 
TeekkariWapun 
julistus Rauhalassa
 
12:00 
Wappukulkue, lähtö 
Rauhalasta

14:00 
Fuksikaste Åstromin 
puistossa

22:00 
Waaton bileet 
Tivolissa

00:30 Basic Element 
Tivolissa

Tiistai 1.5
(Wappu!)

03:33:33 
Ashematunnelin 
örinät 
Asematunnelissa

05:00 
Fuksien lakitus 
Rauhalassa

09:00 
Shamppanjamatinea 
Linnansaaressa

10:00 -14:00 
Sillis Teekkaritalo

18:00 Fuksilakkien 
polttohautaus Teek-
karitalolla

16:00
-24:00

 Kotikaupungin 
lyhyt 

 11:00 - 16:00

16:00
-24:00

16:00
-24:00
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WAPPU TULEE!

Kuten olette varmaan huomanneetkin, OTYn vuosi 2012 on hyvin maailmanloppupainotteinen, joten tänä 
vuonna juhlitaan Wappuakin teemalla Wappucalypse. Wappu kestää tiistaista tiistaihin, siis 8 päivää. Jaksaa, 
jaksaa! Maksakin jaksaa!

Aloitetaanpa alusta. 
Tiistaina 24.4.  alotellaan BBQ-bileiden merkeissä Teekkaritalolla. TEK tarjoaa makkaraa, mutta myös omia-
kin grillattavia voi tuoda paikan päälle. Illalla julkistetaan myös jäynäkisojen tulokset ja varmaan muutakin 
pientä ohjelmaa on luvassa. Jos keli on makia, pihalla chillaillaan ja grillaillaan varmaan pitkälle yöhön. 

Keskiviikkona 25.4. on perinteiset Prosessikillan järjestämät Kirkkovenesoudut Tuiran uimarannalla. Siellä 
kisaillaan pilke silmäkulmassa ja DJn tahdittamana, mikäs joukkue tänä vuonna näprää kirkkovenhettä par-
haiten. Illalla sitten jatketaan juhlimista Apollossa Jälkisouduissa, jossa menoa tahdittaa L.A.O.S

Torstaina 26.4. Teekkarihallitukset lähtevät tutustumaan lähikuntien pikkukuppiloihin KLLn merkeissä.  Muut 
voivat parannella sillä välin edellisen illan rapulaa =) Illalla onkin sitten paljon ohjelmaa. Ensinnäkin Lääkiksen 
kanssa on nyt tehty yhteistyötä ja kehiteltiin uusi tapahtuma. Saunamaraton on Arkkaritalolta lähtevä pieni 
suunnistustyylinen matka kohti Walhallaa. Matkalla on muutama rasti, joissa suoritetaan tehtäviä. Matkalla ei 
tarvitse pitää kiirettä ja voi kulkea porukalla ja pitää hauskaa. Saunomista on ainakin luvassa, varustus sen 
mukainen siis.  Jälkilöylyt on Walhallan iltabileet, jonne Saunamaratonille osallistujat pääsevät automaat-
tisesti, muut joutuvat maksamaan hiukan sisäänpääsymaksua. Vain nopeimmat mahtuvat Walhallaan, joten 
kannattaa osallistua Saunamaratonille, niin varmistaa ainakin paikkansa Jälkilöylyissä. OPMx2. Torstaina on 
myös Arkkitehtiopiskelijoiden järjestämä huikea Ööpisgaala Dionessa. Kannattaa tsekata meno myös siellä! 

Perjantaina 27.4. OTY järjestää yhdessä Luonnontieteilijöiden kanssa jo perinteeksi muodostuneet Päiväkän-
nit. Huikean suosion saanut tapahtuma lähtee varmasti tänäkin vuonna käsistä! Tule siis nauttimaan edul-
lisista juomista ja taita edellisen illan aiheuttama olotila. OTY ja OLuT tarjoaa tänäkin vuonna ilmaista 
Wesibussikyyditystä Linnanmaalta Hevimestaan nonstoppina klo 13-15. Tämän pienen aloittelun jälkeen onkin 
sitten tarjolla sitsaamista. Post-Apocalyptic Safehouse –teemasitsit järjestetään Teekkaritalolla. Paikkoja on 
rajoitetusti, ole siis kärppänä, kun ilmoittautuminen alkaa.

Lauantaina 28.4. voi joko lepäillä päivän ja valmistautua megalomaaniseen iltaan, taikka aloitella meno KKLn 
tahdissa ympäri kaupungin parhaimpia lähiöpubeja. Illalla on tarjolla reivit, mutta suurempana ja mahtavam-
pana kuin ennen,  sillä nämä jytinät kuunnellaan nyt Kuusisaaressa. Esiintymässä JAMGIZMO, MZA, PSY-
DOG, JARKKO ORAVA ja MACIO. Hiki virtaa ja katto jytisee, kun Teekkarit reivaa! 

Sunnuntaina 29.4. on vuoro siirtyä Torinrantaan. Klo 12 alkaa tempaukset  ja klo 14 fuksikisat, jonka tulokset 
vaikuttavat yhdessä fuksijäynäkisojen tulosten kanssa kiltojen väliseen uintijärjestykseen. Kannattaa siis pa-
nostaa ja tuoda omalle killalle kunniaa. Illalla jatketaan bailuja Apollossa. Siellä järjestetään mm. perinteiset 
PJ-kisat, tulkaa kannustamaan omaa PJtä voittoon! Mahdollista muutakin ohjelmaa ehkäpä luvassa, seuraa 
ilmoittelua (Facebook sekä http://www.oty.fi/fi/kulttuuri/wappu).
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Maanantaina 30.4. Aloitetaan päivä klo 11.50 Rauhalan edessä TeekkariWapun julistamisella. Silloin alkaa 
myös Teekkareiden lakkilupa. Tästä lähdetään Wappukulkueessa kiertämään hieman keskustaa. Wappu-
kulkue pysähtyy Franzenin patsaan lakituksen ajaksi sekä vanhojen Rattorilupin ja Alkon sijoilla kunnioit-
tamaan näitä paikkoja. Klo 14 alkaa uitot, jossa fuksit vihdoin kuolevat. Illalla Wapun suurimmat ja hienoimmat 
bileet Tivolissa, jossa esiintymässä Basic Element. Tätä on odotettu!!

Tiistaina sitten koittaa Wappu. Ashematunnelin örinöistä siirrytään kohti Rauhalaa, jossa Fuksit saavat komeat 
valkoiset Teekkarilakkinsa,  satoja uusia Teekkareita! Tästä kannattaakin suunnata Linnansaareen valta-
amaan hyvä paikka herätä Wappuaamuun... Siellä uudet ja vanhat Teekkarit kohtaavat, nautitaan skumpasta 
ja toivottavasti hyvästä säästä. Sitten kun nälkä yllättää, kannattaa siirtyä Teekkaritalolle aterioimaan silliksen 
merkeissä. Sinne voikin jäädä lojumaan, kun illalla on tiedossa fuksilakkien polttohautaus. Siinäpä se Wappu 
sitten olikin, kyynel. Mutta onneksi se tulee ensi vuonna taas uudestaan!

Muistakaa Wappuna kaiken hauskan lomassa myös välillä vähän nukkua, syödä ja juoda vettä ja huolehtikaa 
myös kaverista. Jakakaa Wappumieltä eteenpäin omalla asenteellanne. 
Oikein ikimuistoista Wappua kaikille, mulla ainaki pyörii jo sukat jaloissa!! 
P.S. Muistakaa myös seilata Wesibussissa, se on parhautta!!!

Heidi Joensuu
Isäntä, Oulun Teekkariyhdistys

 Wapun lippuja saa vielä:
 Vihreillä naulakoilla
 Ma 23.4. klo 10-14
 Lippuja saa ostaa myös Wappuviikon aikana ”minulta saa” -kyltein varustetuilta henkilöiltä.

 Lippujen hinnat:
 Teekkarikortilla/ilman/ovelta
 WappuReivit 3e/3e/3e
 Waatonaatto 7e/8e/8e
 Waatto 14e/15e/15e
 WappuCombo 20e/22e (sisältää lipun WappuReiveihin, Waatonaaton ja Waaton bileisiin sekä       
 500 ensimmäiselle Combon ostajalle myös Wapun haalarimerkki)
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Maisteluni eli Suuri Jaloviinatesti

Tarkkaavaisimmat lukijat ovat saattaneet viime vuosien Teksuutimista 
havaita, että Jaloviinan ystävät eivät toimituksessamme ole aivan harvi-
naisia. Nyt kun tuo juomista jaloin täytti valmistajansa keralla 80 vuotta 
oli monopolilikkeissä myynnissä rajoitettu erä kahden tähden Jallua. 
Koska tätä herkkua ei ole ollut tarjolla sitten vuoden 1948, eikä seuraavaa 
mahdollisuutta ehkä tulekaan, kokoontuivat toimituksen maistelutoverit 
vertailemaan sitä normaaleihin yhden ja kolmen tähden Jaloviinoihin.

Illan tärkeimpänä antina oli kaikkien kolmen juoman sokkotestaus. Kos-
ka kolmen tähden Jaloviina erottui värillään selvästi muista, suoritettiin 
maistelu liina silmien edessä. Jokainen sai maistella ja haistella viinaksia 
omaan tahtiinsa ja tyyliinsä. Vettä maistiaisten välillä ei saanut vaikka 
lähes kaikki sitä kaipasivatkin. 
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Osumatarkkuus vaihteli testaajien välillä melkoisesti. Kaksi testaajaa sai 
täydet pisteet, kaksi 1/3 oikein ja yksi 0/3. Kokonaisuutena onnistumis-
prosentti oli siis yllättävän matala 53,3. Prosenttia vieläpä nosti erään tes-
taajan osittain ansaitsemattomasti saavuttama täydellinen tulos. Kyseistä 
maistelijaa lainatakseni: “Maistuu kaikki melkein samalta. Sanotaan vai-
kka 1, 2, 3 (vasemmalta).”

Juoja Juoma

Juho •	 Tuoksu:	pisteliäs	
ja	viinaisa.	

•	 Maku:	ei	kovin	
konjakkinen	eikä	
viinaisakaan	-	
	puolipyöreä.

•	 Lähes	tuoksuton
•	 Pikkusen	jo	viina	

maistuu	muuten	ei	
makua.

•	 Pehmeä	tuoksu,	
suorastaan	
hedelmäinen

•	 Maku	voimkkaam-
pi,	hieman	konjak-
kinen

Arvaukset Oikein Oikein Oikein
Tapsa •	 Hmm...

•	 Makiampi
•	 Vahvempi
•	 Tämäkin	maistuu	

normaalille

•	 Jallumainen	
tuoksu

•	 Tämä	maistuu	
kovin	normaalille.

•	 Voi	helekatti!
•	 Miellyttävä

Arvaukset Väärin (***) Väärin (*) Väärin (**)
Jussi •	 Tuoksu:	miedompi

•	 Maku:	lähes	
samettinen

•	 Tuoksu:	selkeästi	
viinaisin

•	 Maistuu	lähinnä	
alkoholilta

•	 Tuoksu:	lähes	
marjaisa

•	 Maku:	huomat-
tavasti	pistävämpi

Arvaukset Väärin (**) Väärin (*) Oikein (***)
Antti •	 Maku	jotenkin	

mitäänsanomaton	
ja	viinaisa

•	 Haisee	mie-
dosti	jallulle,	
epämääräinen.

•	 Maku:	viinainen,	
suklainen.	Tutum-
man	oloinen.

•	 Tuoksu:	voi-
makkaasti	
rusinainen,	
hedelmäisempi.	
Maistamatta	***

•	 Maku:	Hyvin	
pistävä,	mitätön.	
Kahvi,	tumma	
suklaa,	eri	kuin	
tuoksu.	Pistävä,	
vittumainen.

Arvaukset Väärin (**) Väärin (*) Oikein
Tytti •	 Ei	kommentteja •	 Ei	polta	kurkussa	

niinkuin	ensim-
mäinen

•	 Pahimman	
makuinen

Arvaukset Oikein Oikein Oikein
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Sokkomaistelun lisäksi testasimme miten eri Jaloviinat sopivat drinkki-
materiaaleiksi. Drinkeiksi valikoituivat klassikot: Jallukola sekä Helsin-
gin olympialaisiin kehitetty Brandy Long Drink (Jallua ja Pommacia). 
Jokainen sai tehdä juomasta niin tiukkaa, kuin itse halusi mutta vertailun 
mahdollistamiseksi sekoitussuhde pidettiin juomien välillä samana.

Lantrinki Jallu

Kola •	 Tuttu	hienostunut	
maku

•	 Miellyttävä
•	 Mieto	mutta	

värikäs
•	 Asennetta

•	 Turhan	pehmeä	
kolan	kanssa.

•	 Hämmästyttävän	
pehmeä.

•	 Kuin	maustettua	
kolaa

•	 Häviää	kolan	
sekaan

•	 Petollinen

•	 Mainio,	pehmeä
•	 Ei	maistu	jallu
•	 Erottuu	selvästi	

lantringista
•	 ei	maistu	jallukola-

lta.	Epämääräinen	
sivumaku	nielussa

•	 Maistuu	enempi	
viinalta

Pommac •	 1:3	suhteella	tuli	
aika	vaisu

•	 Linpparia
•	 1:2	suhteella:	peh-

mein,	paras

•	 Hieman	maut-
tomampi	kuin	*

•	 Mainio	seos	(1:3)
•	 Menettelee
•	 Hedelmäisempi	

kuin	***

•	 1:2	suhteessa	
varsin	hapan

•	 Sanoisin	että	
melkein	näistä	kol-
mesta.	(luki	juuri	
näin	toim.	huom.)

•	 Toimii	yllättävän	
hyvin	pommaciin	
piilotettuna

Illan päätteeksi testasimme vielä vaihtoehtoisia Jaloviinasekoitteita, jot-
ka varmaankin piakkoin ovat myös trendibaarien listoilla. Tässä vaihees-
sa emme enää vertailleet eri Jaloviinojen ero vaan juomiin valittiin yksi 
tunteella. Taulokon lukemista helpottaaksemme kerrottakoon Janukkaan 
tarkoittavan Jaloviinan ja vanukkaan seosta.
Seos Kommentit
Karamellisuklaajanukas •	 Nami!

•	 Laimeampi	uppoaisi	pitkääald,	väkevee	saattaa	
alkaa	tökkiä	ekan	purkin	jälkeen

•	 Hyvää!	Hieman	maistuu	viina	vaan	ei	liikaa
Toffeejanukas •	 Nami,	nami!

•	 Tässä	on	Tytin	Wappujuoma	(ruoka?)
•	 Kerrassaan	kermaisa!	Herkkua	suorastaan

Maitosuklaajanukas •	 Hyvää	ja	suklaista
Vaniljajanukas •	 Tää	on	vähän	kuin	aasin	penistä	imis.	

En	tiiä,	kun	en	ole	vaniljaa	vielä	maistanu.
•	 Maussa	jotain	tuttua...	Oisko	Meukowin	vaniljakonjakki?
•	 Ylipahaa	ilman	jallua!
•	 Ei	ole	vaniljavanukas	ihmisen	hommaa.

Pönden	erikoinen
(jallua	ja	suklaan	makuista	
proteiinipirtelöä)

•	 Jauhoinen
•	 Saatan	kuulla	lihasten	kasvavan
•	 Kasvissyöjälle	päivän	proteiinit.	Maku:	LIHAINEN!
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Johtopäätöksiä:
- 75% miehistä ei sokkona erota ykköstä kakkosesta sen enempää maun 
kuin hajunkaan perusteella.
- 75% miehistä kuitenkin erottaa mikä ei ole kumpikaan 
edellämainituista.
- 100% naisista ei juurikaan pidä Jaloviinasta.
- Janukkaat ovat maukkaita.
- Jaloviina sopii sekoitettavaksi kaikkiin elintarvikkeisiin. Tai ainakaan 
muuta ei testeissä havaittu.
- Kolmen tähden Jaloviina loppui viimeisenä.

Kirjoittanut: Juho Suomela

Urheat Testaajat:  Jussi Pulkkinen, Tapani Himanka, Tytti Lahti, Antti Kinnunen
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WAPPU TULEE! Wapun mukana tulevat pitkät illat ja sitäkin pidemmät yöt ja aamut, joiden päät-
tymistä ei näy. Railakkaasta menosta huolimatta voi Wappuviikon ohjelma jonain iltana loppuu 
lyhyeen, liian lyhyeen. Tällöin osaa niin Teekkari kuin pieni fuksipallerokin kaivata seurakseen 
jatkoja. Koska kiltahuonejatkot ovat poissuljettu vaihtoehto, päätimme ehdottaa Teksun lukijoille 
vaihtoehtoisia paikkoja, minne lähteä juhlahampaan vielä pikkutunneilla kolottaessa. Omaa etua 
ja jatkohammasta silmäilemättä teimme kattavan ja puolueellisen tutkimuksen erilaisten oululaisten 
Teekkareiden jatkoista.

TEKSU TUTKII: 
PJ, tarjootko mulle Wappujatkot?
LINNANMAAN ALUE

SIKin Lauri – B-rapun mies
”Tuleeko tää kiltalehteen?”
”Ei ku ihan omaa Wappua varmistellaan.”

Wappuna Laurin luo saa ehdottaa jatkoja ja jatkoille saa myös tulla. Kunhan Lauri on paikalla. 
Teksu tutki Laurin jatkojen tarjoamat nukkumismahdollisuudet ja siitä päästiinkin ihastelemaan 
itämaista pehmeää mummonmattoa. Sille sijoittaisi viisi henkilöä ja tuolien pehmusteista, sohvasta 
sekä parisängystä riittäisi sitäkin useammalle sijaa oikaista haalareitaan. Kapasiteettia ei kuiten-
kaan ole vielä kunnolla testattu ja toimittajat heittivätkin haasteen: Testataanko Wappuna?!

Laurilla on Wappusimat jo pikkupossun ohjeella tulossa, ainakin suunnitelma-asteella. Toimittaja 
ehtikin saman tien varaamaan oman siivunsa saaliista, sillä hämäysviinat – tyhjät Hennessy ja 
Baileys loorat – vihjasivat tämän olevan ainoa juoma tarjolla Wappujatkoilla.

Ruokapuoli Laurilla oli hieman köyhä. Wappujatkoille Lauri kuitenkin aikoo ostaa jääkaappiin kav-
ereita yhdelle yksinäiselle vanhalle tarjousjouluoluelle. ”Se on tommonen muisto tuolla.” Joulusta?

Laurin parhaat jatkot ovat olleet kaverin asunnon viimeisen illan juhlat ennen muuttoa. Lattian kan-
tavuustestien, yleisen konttailun ja nojatuolien nakkomisen jälkeen jatkot saavuttivatkin statuksen: 
remonttibileet!

Laurin bravuuri jatkoilla on tarjota ”Kasarimargaritoja” vierailleen. 
Lauri on tyytyväinen jatkopaikkaan, missä on juotavaa, 
musiikkia ja joku minkä päällä istua. ”Meikä ei oo liian vaativa.”

Laurin suurimpia saavutuksia on muuten killan JATKOROIKKA
-titteli, joka suorastaan velvoittaa tarjoamaan jatkot. Laurilla on 
hyvä jatkoilla, sillä naapuritkin ovat tyytyväisiä niin kauan kun 
jatkot eivät laajene käytäväbileiksi.

Arvostelu: Toimittajat tulevat. Testaamaan kapasiteetin.
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Prosen Juha.

Juhan asunto on liian siisti jatkopaikaksi. Ensivaikutelmasta huolimatta paikka paljastuu kestäneen 
useitakin jatkoja. Mikä on suorastaan ihme, sillä Juhan olohuoneen keskellä roikkuu hengenvaar-
allinen ansaviritelmä johon on jopa johdettu sähköt! Tähän kompastuttuaan sammuu yhdeltä jos 
toiselta pikku jatkolaiselta valot.  Siisteyteen mahtaa sittenkin olla syynä tiskikone (emme tarkoita 
tyttökaveria, vaikka  tuomitsemme osasyylliseksi), joka helpottaa siivoamista triplasti! Paitsi jos 
joku kaataa juomaa matolle. ”Tai tekee jotain muuta sille.” hmmm..

Wappuna Juha ei kuitenkaan aio olla kotonaan mahdollistamassa jatkoja vaan aikoo jatkaa muualla 
pitkälle aamuun kuten on tehnyt koko kevään. Jos kuokkii muiden jatkoja, ei ole tarvetta omille (ja 
pysyy kämppä (matot) siistinä jostain muusta).

Naapurin lapsiperhe pitää ympäri vuorokauden enemmän meteliä kuin Juhan jatkot, joten vali-
tuksilta on kämppä säästynyt. Juhan jatkoille ei kutsua tule, sinne vain päädytään. Päätyisi sinne 
mielellään toimittajakin, sillä tarjoilut Juhalla ovat ruhtinaalliset. Juomavarasto on kattava ja sitä 
uusitaan usein. Illan viimeinen juoma tuppaa olemaan viski ja aamun päänsärkykin sen mukainen. 
Pakastin on täynnä syötävää. Lisäksi Juhalla on tarjota mukavia makuupaikkoja nirsommallekin 
kaverille, ainakin jos kaveri on nopea. Juha kuvaileekin jatkojaan sammumisbileiksi.

Parhaat jatkot eli ”junajatkot” Juha on kokenut kemistikillan juhlien jälkeen kotiinpaluujunassa Oulun 
arkkareiden kanssa. Juhan mielestä hyvät jatkot tekee itse porukka.

Edellinen haastateltava Lauri esitti Juhalle kinkkisen kysymyksen: ”Miltä se maistuu se aamupala 
siellä kämpässä?” Kaijonharjun keskuksen ruokapaikoilta.

Arvostelu: Toimittajat tulevat. Tekemään jotain 
matolle.
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JatkoKone-Jani

”Joo, tää ei oo kyl yhtään hyvä jatkopaikka. Talo on kuitenkin aika lähellä ja, niin tuo Caio.”

Janin kämppä on iso ja Jani ja Maria osottautuivatkin sitten varsinaisiksi jatkokonkareiksi. Jatkoja 
on ollut ja useimmiten siihen on liittynyt Caiossa vietetty ilta. Jatkot alkavat yleensä jonkun huu-
dahtettua: ”Jatkot Janilla ja Marialla!” Eihän siinä sitten osaa kieltäytyä ja joskus kuulemma tulee 
itsekin kutsuttua jatkoporukkaa. Heillä ilmiselvästi on opiskelijaystävälliset naapurit, koska jatkot 
kuulemma kestävät yleensä pitkälle aamuun ja ovat kovaäänisiä. Jatkojen ehdoton vetonaula on 
Singstar.

Kuten todettu Janilla on tilaa kämpässä ja yllättävän paljon pehmeitäkin paikkoja väsyneille juhli-
joille löytyy. Kahdeksan ihmistä löytää helposti pehmeän nukkumispaikan, kuten naulakon alta. Jos 
oma teltta sattuu olemaan mukana, voi myös majoittua parvekeelle. Muovimatto on myös pehmeä, 
joten nukkujille on tilaa ja sehän se olikin se syy miksei sitä haluttu vaihtaa parkettiin. Jani itse 
kuitenkin on parhaimmillaan aina jatkoilla: vauhti päällä ja hän on se, joka ei osaa lopettaa. 

Jatkoseura ei aina välttämättä ole kovin tarkkaan valikoitua. Tietysti välillä täytyy arvioida poruk-
kaa, jonka tuo mukanaan. Jani myöntää olevansa kaikkien kaveri ja puusepästä ystäviin jatkoilla 
on porukkaa. Toimittajatkin ovat todennäköisesti tervetulleita jatkoille. Uutena keinona he voisivat 
Marian kanssa kokeilla jatkoporukan valikoinnissa taktiikkaa Jatkoon pääsee – Jatkoille pääsee. 
Heiltä löytyy baarikaappi lasiovella, joten juomatarjonnan näkee heti, toisinaan se on päässyt 
ehtymään ja hyvä on myös olla OPM. Jani myös saattaa laskuttaa oluesta. Harvoin jatkovieraat 
ovat toivoneet ruokaa, mutta kerran on ainakin tarjottu muffinsseja. Caion Kipsakin on onneksi aika 
lähellä, joten nälkäiset voivat käydä murkinaa sieltä hakea.

Janin parhaat jatkot oli omien tuparien jatkot. Hänen mielestään on ollut useita hyviä jatkoja 
muutenkin, joita on vaikea muistella. Jotain kuitenkin tuli mieleen: Westger, lätyt ja norjalaiset 
tenavat.

Aapo tahtoi Janilta tietää, saako konelaisen kämpille sammua alasti?
- Saa jos on alasti kauniimpi 
kuin vaatteet päällä.

Arvostelu: Toimittajat tulevat. 
Testaamaan pehmeyden.
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KESKUSTAN ALUE

Tero – The PJ

Terolla on myös iso kämppä. Viina löytyy, kuulemma kämppikseltä enemmän. Teron mielestä 
viinan paikka on lattialla, koska eihän se kauaa sielläkään säily. Jatkovieraille Tero tarjoaa maitoa 
ja kämppiksen viinat eli ei ole paljoakaan tarjottavaa. Terolla on ollut aika vähän jatkoja. Alla on 
kuitenkin kaksi varoitusta naapureilta ja Tero on myös laiska siivoamaan, muiden jälkiä. Mutta 
pääsyynä jatkojen vähyyteen on se, että tahtoo kunnioittaa naapurirauhaa.

Tero kuitenkin kertoo, että ainakin 15 henkeä mahtuu tänne nukkumaan mukavasti. Niin on jopa 
joskus ollut. Kämpästä löytyy kaksi sohvaa Teron ja Tommin sänky ja Tommin pehmeä matto.

Tero on kranttu jatkovieraiden suhteen. Valkkausperusteet riippuu paljon sen hetkisestä henkisestä 
tilasta. Kuitenkin usein on käynyt niin, että siihen aikaan yöstä huonokin seura on houkuttavaa. 
Jatkoille siis saapuu seuraa, joka kaipaa viinaa, ruokaa, kattoa päänsä päälle ja sammumispaik-
kaa. Toimittajat ovat kuitenkin oikein tervetulleita jatkoille ja Tero lupaakin olla jossain vaiheessa 
Wappua kotonakin.

Teron mielestä ideaaliset jatkoilla on paljon alkoholia, hyviä ystäviä ja siellä tapahtuu jotain eep-
pistä. Tero kuitenkin itsessään on aika tylsä jatkopersoona, koska yleensä sammuu kuivien piila-
reidensa takia.

Juha tahtoi kysyä Terolta seuraavaa:
- Sekoittuuko ovet Tommin kanssa hämärinä iltoina ja venyneinä jatkoina?
- Kyllä, olen useasti herännyt Tommin vierestä, vastasi Tero.

Arvostelu: Toimittajat 
tulevat. Koska ovat 
tervetulleita.
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Arkkarien PLEKSI 

”Mitä mun luona jatkoilla voi saada on aina vähän enemmän kuin mitä muilta saa.”

”Useimmiten ilman mitään tietoisuuden tasoa vaatimatta kutsun niitä ihmisiä keistä on siihen.” 
Pleksi pitää usein jatkot ja jatkoille on kutsuttu sekä kaverit että kaverien kaverit. Pleksi voi jopa 
itse käydä nukkumaan, mutta tietää kyllä kenen perään soittaa, jos seuraavana päivänä on tarve. 
Pleksin kotiin mahtuu noin neljäkymmentä ihmistä jatkoille, ja mittailua laajennettaessa alakerran 
suuntaan voidaan puhua jo 300-400 henkilöstä. Toimittajista jatkoille kuulemma 50 % saa tulla 
ja 50 % ei. ”Päättäkää itse. Jos se on auki, tutustukaa itseenne.” Pitäisikö sittenki haastatella 
selvänä päivänä..?

Pleksi jakaa tonkkansa. ”Mun sänky on sun sänky, mun matto on sun matto, mun pönttö on sun 
pönttö.” Jos Pleksin luona haluaa koittaa tai koskea, se on sallittua. Konetta saa koluta läpi ja 
boksereita sovittaa. Jos tarpeita syntyy niihin ei tarvita kuin käsiä. Jos tarve tulee niihin käsiin 
pystyy Pleksi tarjoamaan. Toisaalta Pleksi odottaa samaa vieraanvaraisuutta myös vierailtaan.

Jos jossain Oulun kaupunki on onnistunut, niin se on kuulemma Pikisaari. Sen taiteilijayhteisö 
ei niin kellonaikojen päälle piittaa ja Pleksi mainisti jopa ”historiallisen kuuliaisuuskysymyksen”. 
Minkä!? Ihmisillä siis riittää ymmärrystä ja naapurienkin valitus jatkoista on lähinnä ”Musta sun 
kertsi on vähä klisee, vaihda biisiä.”. Pleksi mainitseekin jatkojensa bravuuriksi luukuttamisen.

”Hannun jatkot on parhaat jatkot. Ajattele siis on.” Pleksin mielestä hyvät jatkot eivät ole kiinni 
tilasta saati juomista vaan siitä jos joku pystyy tarjoamaan JOTAIN MUUTA. ”Seurustelen.”

Edellinen haastateltavamme Tero tahtoi esittää 
Pleksille kysymyksen:
-Montako rastasta mahtuu munimaan Pikisaaren 
pesään?
Pleksi: -Yksi, jos edes sitäkään.

Arvostelu: 50 % toimittajista tulee, 
50 % tutustuu itseensä.
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YMPin Pauliina ”Sutenööri” Sutela

Pauliinan jatkoilla on kuulemma yleinen juttu olla alasti tai ainakin melkein. Laurikin oli viimeksi 
riisunut ittensä saman tien boxereilleen ja nytkin toimittaja tekee sitä kovaa vauhtia.

Pauliina ei ole vielä kerennyt kauaa tässä asunnossa asua, mutta jatkot on kerennyt jo pitää. 
Naapuri laulaa öisin, joten ei varmaankaan jatkotkaan haittaisi toisia naapureita. Pauliinan luokse 
mahtuu n. 10 henkeä. Pauliinalla ei ole yleensä kotona yhtään mitään. Tälläkin hetkellä vain ho-
meisia porkkanoita, mutta tietysti aina välillä saattaa vahingossa löytyä jotain tarjottavaa. Pauliinan 
sängyssä nukkuu helposti kolme ihmistä ja kämpästä löytyy myös kylpyamme.

Toimittajat ovat sydämellisesti tervetulleita. Yhden kerran jatkot pitäneenä Pauliina toteaa, että 
porukka kutsuu itsensä hänen luokseen. Pauliina on kuitenkin itse käynyt jatkoilla ja tietää, että 
hyvät jatkot tekee hyvä tunnelma ja se, että nukahtaa siihen tunnelmaan. Pauliina on sitä mieltä, 
että Teekkari on toiselle ystävä, joten kyllä varmasti Wappuna tulee olemaan jatkot.

Parhaat jatkot Pauliinan mielestä oli, kun hän näki ihmisen oksentavan kinkkua ja nauravan sa-
maan aikaan. Hän heräsi siihen, muttei haistanut sitä.

Pauliinan oma jatkobravuuri on: HIMin laulaminen tulkiten ja nukahtaminen. Myös Sutenööri Sutela 
voisi parittaa sinkkuja ystäviään Teekkareille.

Arvostelu: Toimittajat tulevat. Sydämiin.
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Otit Aapo

Aapon luona ei ole usein jatkoja, mutta sammujia sitäkin enemmän. Neljälle Aapo pystyy tar-
joamaan pehmeän nukkumistilan mutta mukavat ihmiset ovat kaikki tervetulleita, sillä eihän ole 
teekkarimaista alkaa syrjimään. Toimittajat ovat ilman muuta tervetulleet. Tuiran uimarannalta voi 
vaikka uida jatkoille. Asunto sijaitsee siis lähellä, vaikka toimittajilta kestikin luonnottoman kauan 
saapua Aapolle. 

Aapolla on varastoja, on viinaa. Aapo tarjoaa viinaa, ei paljon muuta. Ja kyllähän niitä pulloja 
alkoi löytyä kun karvaisimpia kätköjä alettiin penkomaan ja yhteen kasaamaan. Lisäksi tarjolla on 
nakkeja ja koristeomenoita, ehkä. Aapon jatkojen bravuuri on Wii-jatkot! Wiii! Metelikään ei hait-
taa, ei vaikka talonmies asuu pari kerrosta ylempänä. Seinät nuo kun eristävät.

Aapon mielestä hyviin jatkoihin riittää juotava, hyvä seura, hyvät naapurit sekä sammumispaikka. 
Aapon parhaat jatkot ovat olleet vuosijuhlajatkot, joko SIK-OTiT 69-juhlien tai Prose 50v:n.

Aiemman haastateltavan Pauliinan kysymys: 
-Kun Ympin tytöt tulevat jatkoille, millä teet vaikutuksen? Mitä esittelet?
Aapo: - Esittelen itseäni sekä hattukokoelmaani.

Arvostelu: Toimittajat tulevat ilman muuta. AM AM AM.
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MAASEUTU

Tutan Antti

Vaikka toimittajat väittävätkin, että Antti asuu todella kaukana ja aivan kummallisessa paikassa, 
hän kertoo meille paljon jatkopaikkansa hyviä puolia. Asuuhan hän lähellä keskustaa ja talosta 
löytyy kerhohuone, jossa voi pitää jatkoja ilman että pahasti häiritsisi muita asukkaita. Kerran kyllä 
sinne on tultu huomauttamaan, että voisi olla hieman hiljempaa.

Kun Antti vielä oli fuksi, hän piti useinkin jatkoja ja varsinkin Wappuna. Nyt kuitenkin harvemmin ja 
luultavasti tulevanakin Wappuna on niin paljon menoa, ettei kerkeä jatkoja pitämään. Hän käy itse 
harvoin jatkoilla, koska väsymys yleensä painaa siinä vaiheessa yötä aika paljon.
Antilta kuitenkin löytyy kämpiltä hyvät äänentoistolaitteet ja reilusti kasaria ja mehutiivistettä. Jat-
koille mahtuu n. 20 henkeä, johtuen kerhohuoneesta. Hyvät jatkot tekee hyvä seura ja musiikki. 
Kauppa on vieressä ja aukeaa seitsemältä, joten jos nälkä iskee aamulla, on helppoa hakea 
ruokaa.

Antin jatkoille tulee yleensä vain hänen ystäviään, ketkä hän on todennut luotettaviksi. Toimittajat-
kin vaikuttavat aika luotettavilta, joten he saisivat tulla Antin luo jatkoille, Wapun aikaisista jatkoista 
hän ei kuitenkaan voi luvata mitään.

Talojatkot on Antin mielestä parhaita. Kotijatkoilla kuitenkin pitää sitten vähintään löytyä kasaria, 
siihen lantrinkia ja ruokaa, yleensä sitä kuitenkin tullaan pizzerian kautta jatkoille, hyvää seuraa 
ja kahvia piristykseen.

Jani tahtoi tietää Antista seuraavaa:
- Onko Antin jatkoilla piirakkaa tarjoilla?
Antti: - Ei ole minkäänlaista piirakkaa tarjoilla.

Arvostelu: Toimittajat tulevat, jos Antti on kotona.

Kondomit

Selvitimme myös lisäksi puheenjohtajien kondomikätköjen tilanteen, ajatellen myös muitakin jat-
koilijoita. Toisilta löytyi, jopa naisten kondomeitakin. Toisilta löytyi jotain Lidlin halppiskortsuja ja 
toiset alkoivat miettimään päivämääriä. Toiset toiveikkaina kantoivat haalarien taskuissa niitä. 
Toimittajakaksikkokin siis suosittelee koko Wapun kantamaan omia kortonkeja mukana! Hyvää 
Wappua!
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KEHONRAKENTAJAN 
PÄIVÄKIRJAMERKINTÖJÄ

JOTTA PAINI- JA KEHONRAKENTAJAKILTA EI SAISI KAIKKEA KUNNIAA

Lähettänyt Tuikku klo 21:47    0 kommenttia
Tunnisteet: ruoka

KESKIVIIKKO 11. HUHTIKUUTA 2012

Viimeinen viikko on ollut kehonrakentaja-minäni kannalta hyvin passivis-ener-
ginen. Olen ollut matkalla Etelä-Espanjan auringon alla, ja voin luvata että 12 
kilon matkalaukun nostelu on aivan yhtä tehokasta kuin salilla käyminen. Mo-
nen kilometrin kävely päivässä pitää ulkomuodon solakkana, vaikka näin ennen 
Wappua olikin tarkoitus ottaa painoa nostattava massakausi. 

Massakautta olen noudattanut matkan aikana vain ruuan muodossa. Toreilla 
shoppailun lomassa pitää muistaa syödä hyvin, esimerkiksi 4,20 eurolla saatava 
hampurilaisateria. 



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

TORSTAI 12. HUHTIKUUTA 2012

Tänään se alkoi. Nimittäin treenaaminen! Kauanhan siinä kesti, mutta viimein 
astuin oikealle polulle, joka johtaa tulevan koitoksen luo. 

Kaikki alkoi siitä, kun kavalat ystäväni suunnittelivat menevänsä katsomaan 
viimeinkin Iron Sky-elokuvaa. Hetken mielijohteesta lähdin heidän mukaansa, ja 
tästä itse tarina oikeastaan lähtee käyntiin. Ennen elokuvan alkua meillä oli noin 
tunti vielä aikaa oleilla kaupungilla, emmekä tavanomaisen arkkitehtiopiskelijan 
tavoin halunneet viettää enää aikaa CAD-luokassa. Tiemme vei Stockmannin 
pillimehuostosten jälkeen läheiseen pubiin, jonne tullessamme aikaa elokuvan 
alkuun oli alle puoli tuntia. 

Pubissa päätimme yhdessä ystäväni kanssa 
tilata hetken jahkailun jälkeen hieman 
elokuvanalusjuomaa. ”Yksi bisse kahteen 
lasiin”, sankarimme pyytää baarimikolta. 
Kun juoma on viimein lasissa ja pöydällä, 
on juomiseen käytettävää aikaa enää 15 
minuuttia. Sehän tekee keskimäärin yhden 
desilitran viidessä minuutissa. Minulle 
poikkeavasta kulutuksesta huolimatta 
suoriuduin tehtävästä mallikkaasti. Näin 
on aloitettu treenaus vuoden kohokohtaa 
varten, joten vapiskaa: WAPPU TULEE!

AIHEITTAIN
kuvataide (1) valmistautuminen (6) 

ystävät (1)  ruoka (2) urheiluvammat (1)  
sää (1)  



Tasa-arvovaltuutettu vastaa
Edellisessä Teksuutimien numerossa olleessa “hallituksen kanssa sängyssä” -jutussa 
esiin tulleet Oulun Teekkariyhdistys ry:n fuksiohjaajan kommentit olivat herättäneet 
epäilyn  mahdollisesta syrjinnästä, ellei jopa vihapuheesta, kun häneltä oli tiedus-
teltu vuoteensa kapasiteetista (Teksuutimet 1/2012 s.21). Lausuntonsa mukaan hänen 
sänkyynsä mahtuu määrältään rajoittamattoman fuksijoukon lisäksi vain sellaisia tek-
niikan ylioppilaita, jotka täyttävät seuraavanlaiset kriteerit: Eivät ole hikisiä ja haisevia. 
Mikäli lisäksi ovat miespuolisia, niin sängyn vetävyys hänen mukaansa on 10 yksilöä. 
Asian hahmottamisen helpottamiseksi, laadin tilanteesta Venn-diagrammin. Kuvassa 
on vihreällä merkitty se joukko jolle mahdollisesti olisi tilaa fuksiohjaajan vuoteessa. 

 

Tekniikan ylioppilaan sukupuolella voi olla tilastollisesti jonkin verran merkitystä yk-
silön tilavuuden osalta, mikä lienee merkittävin yksittäinen tekijä johonkin tilaan mah-
duttamisen kannalta.  
Valitettavasti sukupuolten suhteen eriteltyjä väestötilastoja ihmisten kehon tilavuu-
desta ei ollut saatavilla. Hikisyydellä ja hajulla lienee 
vähemmän vähemmän merkitystä yksilön viemään tilaan, ja lisäksi haju on hyvin han-
kalasti mitattavissa objektiivisesti. Ehkä kaikkein yllättävintä on kuitenkin fuksien näen-
näisen rajaton mahduttaminen kyseisen vuoteen rajaamaan tilaan. Ilmeisesti taustalla 
vaikuttaa jokin kvanttitason ilmiö. Sillä rajallisella fysiikan tuntemuksellani, joka mi-
nulla on, en ole ottamassa tähän näkökulmaan enempää kantaa. Täytynee siis tältä osin 
luottaa fuksiohjaajan mahdollisesti empiirisiin havaintoihin perustuvaan ilmoitukseen.
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- Tapani Himanka, tasa-arvovaltuutettu, Oulun Teekkariyhdistys ry

Tällä palstalla tasa-arvovaltuutettu vastailee säännöllisesti 
jäsenistöltä 
tulleisiin tiedusteluihin. Kysymyksiä voi esittää esimerkiksi 
sähköpostin välityksellä (tasa-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 toivoisit esiintyväsi.

Jokatapauksessa, Suomen lainsäädännön puitteissa kun asiaa tarkastellaan, voidaan 
todeta että Lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ei sovelleta silloin kun on 
kyse: 
1) evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan eikä muiden uskonnollis-
ten yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan; eikä 
2) perheenjäsenten välisiin taikka muihin yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin 
 
Mikäli syrjinnän perusteena on hikisyys tai haiseminen, voidaan todeta että Yhden-
vertaisuuslain 2§:n määrittämä soveltamisala kattaa toiminnan vain siinä tapauksessa, 
että kyse on: 
1) itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä taikka elinkei-
notoiminnan tukemisesta; 
2) työhönottoperusteista, työoloista tai työehdoista, henkilöstökoulutuksesta taikka 
uralla etenemisestä; 
3) koulutuksen, mukaan lukien erikoistumis- ja uudelleenkoulutuksen, tai ammatil-
lisen ohjauksen saamisesta; taikka 
4) jäsenyydestä tai toiminnasta työntekijä- tai työnantajajärjestössä tai muussa 
järjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti, taikka järjestön antamista etuuksista. 

 
Näkisin siis että fuksiohjaajalla on oikeus valita petikumppaninsa vapaasti, mikäli 
kyse ei ole ammattimaisesta toiminnasta petikumppani(e)n, eikä fuksiohjaajan taholta. 
Mikäli toiminta kuitenkin on ammattimaista, niin naisiin kohdistuvan 
syrjinnän osalta fuksiohjaajan on aina mahdollista vedota uskonnollisiin syihin.
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Etkö ole koskaan kuullutkaan tästä  
Wapun parhaasta tapahtumasta?

Ole huoleti!
Et kuule siitä nytkään.

(* Syynimaan Ympäriajojen Ylevät LÄhettiläät

Jo vuosien ajan Teksuutimien toimitus on anellut, että Wapun  
ylväimmän tapahtuman järjestävä taho SYYLä(* antaisi luvan kertoa 
kyseisestä spektaakkelista. Nyt ensi kerran raotamme mysteerin verhoa 
julkisesti. 

Olkaatten hyvät!
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Etkö ole koskaan kuullutkaan tästä  
Wapun parhaasta tapahtumasta?

Ole huoleti!
Et kuule siitä nytkään.

(* Syynimaan Ympäriajojen Ylevät LÄhettiläät

Jo vuosien ajan Teksuutimien toimitus on anellut, että Wapun  
ylväimmän tapahtuman järjestävä taho SYYLä(* antaisi luvan kertoa 
kyseisestä spektaakkelista. Nyt ensi kerran raotamme mysteerin verhoa 
julkisesti. 

Olkaatten hyvät!

Aloita tekemällä silmukka 
kuvan mukaisesti.

Käännä tupsu narun yli

Nyt sujauta tupsu 
silmukan läpi alhaalta 
ylöspäin.

Kiristä solmu ja 
viimeistele muotoilu.

Onnittelut!
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