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Pääkirjoitus

Kevät on aherrettu ja on aika päästää pieni Teekkari viettämään 
viikko vapautta ennen kesätöitä. Ahkera verkostoituminen 
ja opiskelu verottavat molemmat pienen ihmisen henkisen 
kapasiteetin lapsen tasolle. Myöskään Wappu ei aina kasvata 
älykkyysosamäärää. Siksi ajateltiin toimituksen kanssa 
tehdä Wappuun sopivat Teksuutimet. Lehden sivuilta löydät 
väritettävää, askarreltavaa, arvoituksia ja kaikkea muuta 
pikkuihmisille sopivaa kivaa. Niitä voi sitten Wappulimpparia 
juotuaan tehdä kavereitten kanssa.

Älkää toki kypsemmätkään lukijat huolestuko. Teitä varten 
ovat vanhat tutut palstat paikallaan lehdessä. Tasa-arvoa, 
työelämää ja Teekkarikulttuuria on edustettuina omilla 
sivuillaan.

Kesää onkin jo odotettu. Töissä on helppoa kun hommat 
voi toisinaan lopettaa jopa kellon mukaan. Viikonloppuina ei välttämättä tarvitsekaan miettiä mikä 
seinä kaatuu niskaan. Vinkkinä muillekin että neljä projektikurssia, yhteensä noin 25 nopan edestä 
koodausta, ei välttämättä ole kovin hyvä idea yhteen lukukauteen.

Terveisin
Teemu III Aurinkoinen
Tiedotusvastaava

p.s. Ehkä tiedotusvastaavat on salaisesti vampyyreja ja siksi taitto aina vaistonvaraisesti menee 
yöhommiksii
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Elektrobit Wireless 

www.jobs.elektrobit.com 

Elektrobit Automotive 

www.jobs.automotive.elektrobit.com 

 

EB creates advanced technology and turns it into enriching end-user experiences. EB is specialized 
in demanding embedded software and hardware solutions for wireless and automotive industries. 
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Puheenjohtajan palsta

Mikä kestää yli 220 tuntia, sisältää poljettuja jallupullonkorkkeja eeppisiä kemuja ja 
rentoa hengailua ulkoilmassa? No Wappuhan se tietysti on!

Ainakin allekirjoittaneella on Wapun alkaessa hanskat pudonneet kouluhommien osalta 
ja sopivasti reilu viikko aikaa ennen kuin tarvitsee alkaa työhanskoja nykimään kesäksi 
päälle. Onneksi tekemisestä ei ole pulaa kun isäntä ja emäntä yhdessä Wappucomitean 
kanssa ovat järjestäneet tällekkin Wapulle aivan huikean kattauksen ohjelmaa! 

Ala siis jo keräämään willin lännen teemaan sopivaa rekvisiittaa ja virittäydy tunnelmaan 
vaikkapa tuunailemalla haalarit Wappukuntoon tai laittamalla pikasimat käymään. 

Brace yourselves!

pj palsta
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Halloped – Kreikkalainen hallinnon jumala?

6

Tykin suusta
Jaa se olis Wappu taas nurkan takana. Ja voi kyllä, Wapun jälkeen 
kesä, kärpäset ja kesätyöt. Toivottavasti kaikki halukkaat ovat 
saaneet jo töitä. Muista, että TEKistä voit kysyä neuvoa kesätöihin 
liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin sekä vaikkapa tarkistuttaa 
työsopimuksesi ennen allekirjoittamista. Lue lisää www.tek.fi/
opiskelijat. Tässä lyhyesti kesätyöntekijän checklist.

• Tee kirjallinen työsopimus. Pyydä työsopimus hyvissä ajoin etukäteen luettavaksi. Ennen kuin 
allekirjoitat, kysy epäselvistä kohdista. Selvitä, sovelletaanko työsuhteeseesi työehtosopimusta 
(TES) tai toimisääntöä. Jos sovelletaan, tutustu siihen. Arkistoi työsopimus, koska saatat tarvita 
sitä myöhemmin.

• Paljonko palkkaa? Katso TEKin palkkasuositukset. Opintojesi vaihe ja aiempi työkokemuksesi 
voivat nostaa palkkaasi.

• Liity IAET-kassaan. Kannattaa liittyä IAET-kassaan opiskeluaikanasi heti kun olet työsuhteessa. 
Jo ensimmäinen työsuhteessa tehty kesätyösi kerryttää ansiosidonnaisen työttömyysturvasi 
työssäoloehtoa. Työn ei tarvitse olla oman alan työtä.

• Tarkista palkkakuittisi. Pidä huoli, että sinulle maksetaan työsopimuksesi mukainen palkka. Myös 
lomakorvaus sekä mahdolliset ylityökorvaukset.

• Kysy rohkeasti neuvoa. Sinulla on oikeus perehdytykseen. Jos jokin seikka työssäsi tuntuu 
epäreilulta, ota se puheeksi esimiehesi kanssa.

• Pidä kiinni työajasta. Työaikalaki koskee myös kesätyöntekijöitä.
• Ongelmia? Jos kohtaat kesätyössäsi ongelmia, joita et itse pysty ratkaisemaan, ota yhteyttä 

työpaikkasi luottamusmieheen, TEKiin tai työsuojeluviranomaiseen.
• Tutustu työkavereihisi. Kysele reippaasti, mitä työkaveriesi toimenkuvaan kuuluu. Voit saada 

ideoita urapolullesi!
• Kirjaa ylös oppimaasi. Pidä blogia tai kirjoita muistiinpanoja oppimastasi. Se auttaa sinua, kun 

teet seuraavaa työhakemusta.
• Pelkkää paskaa?! Kesätyöläisen arki ei aina ole juhlaa. Harkitse kuitenkin, mitä kaikkea kirjoitat. 

Facebook-päivityksillä ja twiiteillä on yllättävän pitkä elinikä netin syövereissä. Työnantajan 
mustamaalaus voi osua omaan nilkkaan tulevissa työnhauissa.

• Pyydä työtodistus. Työsuhteesi päättyessä sinulla on oikeus saada kirjallinen työtodistus. Voit 
pyytää siihen myös arvion työtaidoistasi ja käytöksestäsi.

• Suositukset LinkedIniin! Kontaktoi työkaverisi LinkedInissä ja pyydä heiltä suosituksia, kun 
työsuhteesi päättyy.

• Päivitä CV. Kun kesätyösi päättyy, päivitä CV:si.
• Älä unohda nauttia kesästä! 

Hauskaa Wappua ja sen takana siintävää kesää!
Tykkinne Tero
tero.marin@tek.fi

Vai hallinnon opiskelijaedustaja? Vai molempia? TEKin valiokunnissa, valtuustossa ja 
hallituksessa on yhteensä 47 paikkaa opiskelijaedustajille. Tänä vuonna heistä 11 on 
oululaisia aktiivisia Teekkareita. Monet opiskelijoista ei välttämättä tiedä, mitä se toiminta 
oikeasti on. Tässä kaksi oululaista TEK-kasvoa kertoo omasta hommastaan.

Heipä hei kaikki ja keväiset terveiset TEKin hallituksesta! Olen siis toiminut 
TEKin hallituksen opiskelijaedustajan varajäsenenä syyskuusta 2014 lähtien 
ja päässyt tämän johdosta sekä seuraamaan, että vaikuttamaan liiton 
toimintaan aitiopaikalta, varsinkin kun varsinainen jäsen (Markus Karppanen, 
TRE) on kevätlukukauden ulkomailla. Hallitus on TEKissä toiseksi korkein 
päätöksentekoelin valtuuston ollessa se mahtipontinen ”the one” – tismalleen 
samoin kuin ainejärjestökentällä, jossa killan yleiskokous on päätäntävaltaisin 
ja hallitus tulee vaaksan verran perässä. Jäseniä hallituksessamme on 12 ja 
kokouksia on käytännössä kerran kuussa, siinä missä valtuusto kokoustaa 
kahdesti vuodessa. Parasta pestissä on ehdottomasti se, että sen kautta pääsee 

haastamaan itseään ja tutustumaan erilaiseen päätöksentekoon kuin mihin on tottunut. Lisäksi pesti 
tuo mukanaan myös edustustehtäviä ja hieman huviakin. Esimerkiksi, olemmepa Markuksen kanssa 
erään Teekkarivaliokunnan ”virallisia” tarkkailijoita hallituksen puolesta ;)

Wappua odotellen,
Sauli ”Sale” Viinamäki
Opiskelijaedustaja TEKin hallituksessa

Teekkarivaliokunta koostuu teekkariyhteisöjen edustajista ympäri suomen. 
Mukana on Oulun lisäksi edustaja Tampereelta, Otaniemestä, Lappeenrannasta, 
Vaasasta sekä Turusta. Teekkarivaliokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa 
ja käsittelee laajasti erilaisia valtakunnalliseen Teekkaritoimintaan liittyviä 
asioita. Tässä valiokunnassa tehdään myös ehdotukset opiskelijaedustajista 
valiokuntiin ja muihin TEKin toimielimiin. Tänä vuonna Teekkarivaliokunnassa 
on mietitty yhteisiä teemoja mistä kaikilla Teekkaripaikkakunnilla voidaan 
ollaan samaa mieltä, sekä kehitetty vaikuttamisprosessia millä näitä tekniikan 
opiskelijoille tärkeitä teemoja saataisiin ajettua tehokkaasti eteenpäin. Parasta 
Teekkarivaliokunnassa on ollut yhteistyö kaikkien Suomen Teekkaripaikkakuntien 
edustajien kanssa. On mukava tietää miten muilla paikkakunnilla asiat hoituu ja 

mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä.

Joonas Ryhänen
Oulun Teekkariyhdistys ry puheenjohtaja
Oulun edustaja TEK Teekkarivaliokunnassa



As-kar-te-lu-nurk-ka
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Teemu Teekkari he-rää Wap-pu-vii-kol-la luen-nol-ta y-li-o-pis-tol-la. Teemu toteaa, että 
puolen tunnin päästä alkaa Ko-ti-Kau-pun-gin-Ly-hyt ja karkaa luennolta. 
Y-li-o-pis-tol-la on kui-ten-kin rie-hu-nut ti-la-uu-dis-tuk-set ja Teemu ei enää osaa ul-
ko-muis-tis-ta reittiä bus-si-py-sä-kil-le. Tämän lisäksi vihainen luen-noit-si-ja lähettää 
as-sis-ten-tin Teemun perään. 
Auta Teemua löy-tä-mään Teek-ka-ri-to-ve-rin-sa kaikista seit-se-mäs-tä kil-ta-huo-nees-
ta ja vält-te-le-mään vaa-ral-lis-ta assistenttiä, sekä löytämään tiensä bussipysäkille.

Sään-nöt:
1. Aloita pu-naisesta täplästä, lopeta pu-naiseen nuoleen.
2. Käy jo-kai-sel-la mer-ki-tyl-lä kil-ta-huo-neel-la.
3. Älä käytä samaa reittiä kahdesti (ris-teyk-set pois-lu-ki-en) äläkä ylitä omaa viivaasi, 
tai assistentti saa sinut kiinni. 

Hei pikkuiset Teekkarit ja fuksit. 
Seuraavilla sivuilla on teille Wappuviikolle sopivaa puuhailtavaa. Muistakaa 
pyytää vanhemmat tieteenharjoittajat mukaan auttamaan saksien ja liiman 
kanssa. Kaikki pitkät sanat on ta-vu-tet-tu lukemisen helpottamiseksi. 
Pitäkää hauskaa ja pyytäkää kaikki mukaan leikkimään!
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Sa-na-ruu-duk-koEt-si 7 e-ro-a-vai-suut-ta

T I R E V Ö I S S U B I S E W
I T U D U Ö S J G Y O P W R Ö
K U L K U E V I T S I T A I R
E S O U K A L U M Ä E K Z V I
G I L Q H B U E J A T K O T N
A T O E W A P P U E I L A H Ä
H S U C N W A B U I O L P K L
T I N N Ä K Ä V I Ä P I U L L
U T I D F E K N R L M W I J A
W A P P U C H I E M E N T S P
A L U T R G H W I C S E O Y P
P O O A K S E I V O V W T K M
T P T S I Y U S A U N A Y V U
O T E M P A U S U Q J U P A K
O F U K S I K I S A T Q B B S

Tuore Teekkari on palaamassa kotiin 
wap-pu-vii-kon tem-mel-lyk-sis-tä. Jostain 
tun-te-mat-to-mas-ta syystä hänellä on 
mukanaan juomaton
pullo skumppaa, sekä hu-ma-nis-ti-tyt-tö ja 
herra kylteri. Kotiin päästyään hän joutuu 
menemään hissillä ylimpään kerrokseen.
Skump-pa-pul-lo ja kans-sa-juh-li-jat on 
myös saatava turvallisesti yläkertaan. Hissi 
on kuitenkin niin pieni, että siihen mahtuu
Teek-ka-ri-po-jan lisäksi vain yksi asia 
kerrallaan. Hissivian takia hissä ei voi 
laittaa kulkemaan tyhjänä ylös tai alas, ja
he kaikki ovat liian väsyneitä käyttääkseen 
portaita. 

Kylteriä ja skump-pa-pul-loa ei voi jättää 
kahden samaan paikkaan, sillä muuten 
kylteri juo skumpat.
Myöskään humanistityttöä ei voi jättää 
kylterin armoille, sillä muuten kylteri 
käyttää tilaisuutta hyväkseen ja iskee 
tytön.

Miten Teekkari-rukka saa kuljetettua kaikki 
hissillä ylös?

Lue vastaus sivulta 16!

Ruudukosta löytyy 32 eri Wappuaiheista sanaa, lyhennettä tai 
termiä, löydätkö ne kaikki? Vastaukset sivulla 20.

Arvoitus:
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A: Alko. Känk-ky-löi-den ohella toinen 
kova sijoituskohde Wapun aikaan.

B: BBQ. Aina on aikaa grillata. Makkaraa, 
paprikaa tai omaa pank-ki-kort-tia.

C: Carillo. Wappu ilman Carilloa on kuin 
Carillo ilman Wappua. Ei se vaan toimi.

D: Darra. Krapula on hyvä syy 
juoda seuraavana päivänä tuplasti 
enemmän kuin edellisenä.

E: Etkot. Bileet ilman etkoja 
ovat vain etkot jatkoille.

F: Fuksit. Henkilö, joka kuolee wappuna.

G: Gambina. Gun galja gyl-läs-tyt-
tää gor-ga-taan Gambiina.

H: Huominen.  Homme meil on 
kuradima kõva pohmakas.

I: Ilo. Ilon kautta voittoon.

J: Juoma. Alkoholilla tai ilman, wappuna 
kannattaa pitää juoma käden ulottuvilla.

K: Kesätyöt. Toisilla on, toisilla ei. Wapun 
jälkeen kää-ri-tään hihat ja joko aletaan 
hommiin tai ottamaan aurinkoa.

L: Lattia. Joskus on hyvä ottaa maan-
lä-hei-sem-pi näkökulma asioihin.

M: MM-95. Nevö foget.

N: Nakki. Makkaran pienempi versio, 
jota voi periaatteessa yrittää grillata.

O: Opiskelu. Kiitos mutta en käytä.

P: Piknik. Rentouttava ruokahetki 
ul-ko-ti-lois-sa. Muista viini.

Q: Quoppa. Paikka jossa voi 
kyseenalaistaa kaiken olevaisen.

R: Reivit. Mankka olalle ja tans-simaan.

Wa-pun aak-ko-setWa-pun aak-ko-set
Jos sinulla meinaa Wapun aikaan puuttua WhatsApp-

viesteistä kirjaimia, niin ei syytä huoleen! 
Alla on näppärä lista josta löydät ne kaikki.

S: Sauna. Paikka jossa voi pestä pois 
kovan työn ai-heut-ta-mat sivuaineet.

T: Teekkaritalo.  Paikka jossa 
voi suorittaa kovaa työtä.

U: Uitto. Ainakin fukseille pakollinen 
tapahtuma, josta toi-mit-ta-jal-
la on ”lämpimiä” ”muistoja”.

V: Villi länsi. Jän-nit-tä-vä paikka, jossa 
tapahtui uskomattomia seikkailuja, 
joista puhutaan vielä vuosien, ellei 
peräti vuo-si-sa-to-jen, päästä.

W: Wappu. 

X: X. Yleinen vaaka-akselin 
nimi tasokoordinaatistossa, 
tunnetaan myös abskissana.

Y: Yliopisto. On olemassa ur-baa-
ni-le-gen-da Teekkarista, joka kävi 
Wapun aikaan yliopistolla. Kukaan 
ei ole vahvistanut tapausta. (Myös 
yleinen pys-ty-ak-se-lin nimi ta-so-

koor-di-naa-tis-tossa. -toim. huom.)

Z: Zerpentiini. Vaihtoehtoinen kirjoitusasu 
jokaisen Wappuilijan parhaalle 
asusteelle/asulle. (Myös yleinen 
pystyakselin nimi kol-mi-u-lot-tei-ses-
sa koordinaatistossa -toim. huom.)

Å: Åland. Joskus homma 
saattaa mennä ruotsiksi.

Ä: Äiti. Kun raha tai ruoka loppuu, on 
hyvä muistaa myös äitiä. Ja muutenkin.

Ö: Örinät. Kaikki hyvä päättyy 
örinään. Vai alkaa siitä?

13
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Vä-ri-tys-teh-tä-vä

Yliopiston rie-mun-kir-ja-vil-ta käytäviltä katosivat värit! Auta Ti-la-
pal-ve-lui-ta värittämällä käytävät uudestaan paremmiksi wappuisin 
värein. Oikeasti eh-do-tuk-sel-la-si ei ole lopulta väliä koska lopputulos 
on melko varmasti alkuperäistä parempi (ja värikkäämpi). 
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Ensin viedään kylteri yläkertaan ja palataan takaisin alas. Seuraavaksi humanisti viedään 
ylös, josta otetaan kylteriherra
mukaan ja palataan alas. Alhaalla kyytiin otetaan skumppapullo, joka viedään ylös 
humanistin seuraksi. Lopuksi käydään hakemassa vielä kylteri.

Pöydällä on kaksi isoa kulhoa. Ensimmäisessä on 20 pulloa kossua ja toisessa 20 pulloa 
vettä. Silmäsi sidotaan ja saat poimia yhden pullon sokkona yhdestä kulhosta. Ennen 
kuin silmäsi sidotaan, saat vielä tilaisuudet järjestellä pullot kulhoihin niin kuin haluat.

Miten pullot kannattaa järjestää, jotta todennäköisyys poimia kossupullo sokkona on 
mahdollisimman suuri?

Vastaus sivulla 20!

Arvoitus!

Vastaus sivun 11 arvoitukseen

Moro!

Jos et ollut eilen Caiossa, jäit pois hyvistä keskusteluista.

Ensin usein toistunut aihe: tankojuoppous. Laki ei tosiaan kovinkaan paljon asiasta sano, joten käytännön tulkinta jää 
vähän auki. Lainaus Rikoslain luvusta 23: Liikennerikoksista

9 § Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla

Joka tienkäyttäjänä kuljettaa moottoritonta ajoneuvoa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena 
ja siten aiheuttaa vaaraa toisen turvallisuudelle, on tuomittava liikennejuopumuksesta moottorittomalla ajoneuvolla 
sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Toinen aihe liittyy jo aiemmin puhuttuun valuuttaan ”Hitler”. Nykyään EPA (United States Environmental Protection 
Agency ) määritteleen ihmishengen arvoksi 6,9 miljoonaa usan dollaria. Hitler tapatti aikanaan arviolta 6 miljoonaa 
ihmistä , joten yksi hitler on 41 400 000 000 000 dollaria, eli 41,4 biljoonaa dollaria. Tämä taas euroissa on noin 
30,9 biljoonaa euroa. Esimerkiksi siis yksi pikohitler on noin 30,9 euroa. Asiaan liittyvä lähde on aukottoman aito ja 
luotettava: http://i.imgur.com/gimQULo.png

  T: Pasi

Tee-Ku -lai-set kokoontuvat aina kes-ki-viik-kois-ten harjoitusten jälkeen Ravintola 
Caioon  huoltamaan inst-ru-ment-ti-aan ja kes-kus-te-le-maan erinäisistä aiheista. 
Perint eitä kunnioittaen Caio-illan sääntönä on, että hyvää keskustelua ei saa 
katkai sta fak-ta-tie-dol-la eli asioiden goog-let-ta-mi-nen on kiellettyä. Jos asian 
kuitenkin haluaa tarkistaa, on se tehtävä illan jälkeen kotona ja laittaa asiaan liittyvä 
raportti kuorolaisille.

Caio-raportti
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Otsikko
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Puu-ha-nurk-ka

2 X WAPPU
BBQ
BILEET
FUKSI
FUKSIKISAT
JATKOT
KALU
KKL (JA KLL)
KULKUE
KULKUEVITSIT

KÄNNI
LENKKI
OTY
PÄIVÄKÄNNIT
RATTO
REIVAUS
SAUNA
SIMA
SIMAILU
SITSIT

SKUMPPA
SOUDUT
TALO
TEMPAUS
UITOT
WAPPUCHIEMENTS
WAPPUHEILA
WESIBUSSI
WESIBUSSIÖVERIT
ÖRINÄ

Paras todennäköisyys saavutetaan, kun ensimmäiseen kulhoon jätetään yksi pullo kossua 
ja loput kossupullot siirretään toiseen kulhoon. Tällöin sokkona valitun yhden kulhon ja 
yhden pullon vaihtoehdot ovat seuraavat:
1) Valitset kulhon 1 ja sieltä ainoan kossupullon. Tämän tapahtuman todennäköisyys on 
1/2 x 1/1 = 1/2.
2) Valitset kulhon 2 ja sieltä kossupullon. Todennäköisyys on 1/2 x 19/39 = 19/78.

Täten kossupullon nostamisen kokonaistodennäköisyys on 1/2 + 19/78 = 29/39 = 
74,35897...% ~ 74%

Ossaajat osallistuvat OTiTin hassuttelukyykkäturnaukseen. Ossaajat pelaavat turnauksessa 
kolme peliä kahta vastustajaa, BSoDia ja #swagia vastaan. Hassutteluturnauksessa on 
hassuttelusäännöt, mikä tarkoittaa sitä, että joukkue voittaa koko turnauksen, jos se 
voittaa kaksi peräkkäistä pelaamaansa peliä.

Koska Ossaajissa on äänekkäimmät jarrut, he saavat sääntöjen mukaan valita vastustajien 
järjestyksen: pelaako Ossaajat ensin BSoDia, sitten #swagia ja lopuksi BSoDia vastaan, 
vai ensin #swagia, sitten BSoDia ja lopuksi #swagia vastaan. #swag on turnauksen 
ennakkosuosikki.

 Missä järjestyksessä Ossaajien kannattaa pelata BSoDia ja #swagia vastaan?

 Vastaus sivulla 32.

Sivun 11 ruudukon sanat

Arvoitus?

Vastaus sivun 16 arvoitukseen



Juomapelinurkka
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Juomapelinurkka
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Kuuteen kuppiin tarvitaan hieman tarvikkeita, mutta 
luova wappukansa osaa soveltaa pelivälineet kuntoon 
paikassa kuin paikassa. Parhaassa tapauksessa peli 
tuottaa hienoja juomasekoituksia. Välineiksi peliin 
tarvitaan kuusi kuppia ja noppa. Kupit voi tarvittaessa 
soveltaa tyhjistä tölkeistä ja noppasovelluksen voi ladata 
esimerkiksi älypuhelimeen. 

Pelaajamääräsuositus: 2-N

Juomasuositus: Jokaisella pelaajalla oma mieto 
limppari. Pelistä saa veikeän, kun pelaajilla on erilaisia 
juomia.

Alkuasetelma:
Pelaajat istuvat siten, että näkevät toisensa. Pelaajien 
keskelle on aseteltu kuusi kuppia, jotka on numeroitu 
yhdestä kuuteen.

Pelin kulku:
Pelin aloittaa pelaaja, jolla on ensimmäisenä noppa 
kädessä, ja pelisuunta kulkee myötäpäivään. Pelaaja 
heittää noppaa ja saa jonkin silmäluvun. Seuraavaksi 
pelaaja ottaa silmälukua vastaavan kupin. Jos kuppi on 
tyhjä tai vajaa, pelaaja kaataa mukiin omaa limppariaan 

noin kolmasosamukillisen verran, asettaa kupin takaisin 
paikoilleen ja vuoro siirtyy eteenpäin. Jos kuppi on 
täynnä, eli siihen on aiemmin kaadettu juomaa kolme 
kertaa, pelaajan pitää juoda kuppi tyhjäksi, asettaa 
kuppi takaisin paikoilleen ja vuoro siirty eteenpäin. Peli 
jatkuu niin kauan kun pelaajilla on verensokeri noussut 
tarpeeksi. 

Pelin kulku:
Peli kulkee eteenpäin hyvin yksinkertaisesti: ajanottaja 
laittaa kellon käyntiin, ja minuutin kuluttua jokainen 
pelaaja ottaa yhden senttilitran limpparia omasta 
pullosta. Taas odotetaan minuutti ja jokainen pelaaja 
ottaa senttilitran limpparia. Näin jatketaan, kunnes 60 
minuuttia on kulunut.

Tähän juttusarjaan on kerättynä toimittajan lempijuomapelejä vuosien varrelta. 
Näiden pelien säännöt eivät aina ole täysin yksioikoiset, joten pelit ovat vapaasti 
sovellettavissa ja muunneltavissa. Kuitenkin tästä saat hyvän pohjan illanviettoihin. 
Juomapelinurkkauksen toisena teemana ovat pelit, joiden pelaamiseen ei tarvi 
kummempaa rekvisiittaa. 

Kuusi kuppia

Hour Power

Hour power – tunnin voima on peli, josta isot pojat ovat 
puhuneet. Pelin avulla sokerihumalan saavuttaminen on 
nopeaa ja tehokasta. Teksuutimien toimitus ei vastaa 
mahdollisista sokerin yliannostuksen aiheuttamista 
vaurioista tai kuolemantapauksista.

Pelaajamääräsuositus: 1-N

Juomasuositus: jokaisella pelaajalla oma pullo terävää 
limpparia (sokeria vähintään 38 %). Juomaa tarvitaan 
vähintään kuusi desilitraa.

Alkuasetelma:
Jokaisella pelaajalla on oma pullo valmiina ja yksi henkilö 
(pelaaja tai peliin osallistumaton) toimii ajanottajana.

Mopo - Bussi - Taksi

Mopo-bussi-taksi vaatii pelaajilta tarkkaavaisuutta ja 
ajatuksenjuoksua. Vaikka peli toistaa itseään jokaisella 
pelikerralla, kokemuksen puolesta on huomattu, ettei 
pelaajat opi pelaamaan peliä vuosienkaan kokemuksella.

Pelaajamääräsuositus: 3-N

Juomasuositus: Sakkopullo, joka on jotain terävää 
limpparia (sokeria vähintään 38 %).

Alkuasetelma:
Pelaajat istuvat tai seisovat ringissä siten, että jokaisella 
on mahdollisuus nähdä ja kuulla toisensa.

Pelin kulku:
Pelin ideana on luetella numeroita järjestyksessä alkaen 
numerosta yksi. Pelin erikoisuutena kuitenkin on lukujen 
jaollisuus. Jos pelaajan kohdalle tulee numero, joka on 
jaollinen numerolla kolme, hänen tulee sanoa numeron 
tilalta ”mopo”. Jos numero on jaollinen numerolla viisi, 
hänen tulee sanoa numeron tilalta ”bussi”. Taasen jos 
numero on jaollinen numerolla seitsemän, hänen tulee 
sanoa numeron tilalta ”taksi”. Suuremmat luvut voivat 
olla jaollisia näistä numeroista useammalla, joten tuolloin 
pitää huomioida molemmat jaollisuudet. Esimerkiksi siis 
luvun 21 tilalla pelaajan pitää sanoa ”mopotaksi”. Jos 
pelaaja sanoo väärän numeron tai sanallisen termin, 
joutuu hän ottamaan huikan sakkopullosta.

Pelin aloittaa se pelaaja, joka ensimmäisenä päättää 

aloittavansa pelin. Ensimmäinen pelaaja aloittaa 
sanomalla ”yksi”. Peli jatkuu myötäpäivään ja seuraavaksi 
vuorossa oleva pelaaja sanoo numeroksi ”kaksi”. 
Seuraavaksi vuorossa oleva numero olisi kolme, mutta 
jaollisuuden vuoksi seuraavan pelaajan tulee sanoa 
numeron tilalta ”mopo”. Kierros jatkuu luetellen 
numeroita niin kauan kuin joku pelaajista sanoo väärän 
numeron tai termin ja ottaa huikan sakkopullosta. Tämän 
jälkeen uusi kierros alkaa välittömästi epäonnistuneen 
pelaajan vasemmanpuoleisesta henkilöstä.

 <mufas> tässä vaiheessa on varmasti hyvä muistuttaa ihmisiä, että alko 
on auki vielä tänään ja huomenna normaalisti, mutta pääsiäisen aikaan 
alko on kiinni perjantaista maanantaihin ja on taas auki ensi tiistaina
 <@Piudi> Se on mukavaa kun on aina paikalla alan rautaisia ammattilaisia

Huomioita ja variaatioita:
• Pelivälineiden suhteen wappuna saa 

käyttää luovuutta: esimerkiksi kupit 
voidaan laittaa ympyrän muotoon ja 
wanhalla kunnon pullon pyöritys –
tyylillä arvotaan oikea kuppi.

• Jos kuppeja ei ole, pelaajat voidaan 
numeroida, jolloin ihmiset toimivat 
”kuppeina”. Tällöin kuppeihin ainoastaan 
kaadetaan juomaa, ei tyhjennetä.

Huomioita ja variaatioita:
• 60 minuuttia on sama kuin yksi tunti
• Peliä voi pelata myös miedommilla 

limppareilla, jos tuntuu, että tulee 
herkästi sokerihumala

• Peliä voi pelata myös yksin tai 
mielikuvituskavereiden kanssa.

Huomioita ja variaatioita:
• Numeroissa tulee ottaa huomioon 

kaikki jaollisuudet ja siis ainoastaan 
jaollisuudet. Esimerkkilukuja: 5 on 
”bussi”, 15 on ”mopobussi”, 37 on 
”kolmekymmentäseitsemän” ja 105 on 
”mopobussitaksi”

• Sanat mopo, bussi ja taksi voidaan 
korvata myös muilla sanoilla, esimerkiksi 
kulli, pillu ja persereikä

• Pelaaja voi kysellä vuorollaan, mitä 
edelliset pelaajat ovat sanoneet 
omaksi numerokseen, mutta näihin 
tiedusteluihin ei ole missään nimessä 
pakko vastata.

• Tässä pelissä ei ole seiskaa



Keskiviikko 22.4. 

klo 18 - Wapun avajaiset 
@ HopLop, Oulu
 
klo 2130 - Jatkobileet 
@ Tivoli Oulu 

Torstai 23.4. 

klo 19 - TeeKun 
Wappukonsertti @ 
Ravintola Caio 

klo 22 - Ööpisgaala @ Kantis 

Perjantai 24.4. 

klo 12  - Kirkkovenesoudut  
@ Tuiranranta 

klo 22 - Jälkisoudut @ Kantis 

Lauantai 25.4. 

klo 12 - WappuPiknik @ 
Humanistipäädyn nurmikko 

klo 18 - Wappureivit @ 
SuperPark Areena 

Sunnuntai 26.4. 

klo 14 - BBQ-bileet @ 
Teekkaritalo                          

Maanantai 27.4. 

klo 14 - Saunamarathon @ 
Arkkaritalo / Walhalla 

Tiistai 28.4. 

klo 13 - Päiväkännit 
@ Hevimesta 

klo 18 - mm-95 Wappusitsit 
@ Teekkaritalo          

Keskiviikko 29.4. 

klo 12 - Tempaukset ja 
fuksikisat @ Torinranta  

klo 21 - Waatonaatonbileet 
@ Apollo Live Club Oulu 
• esiintyjänä Mighty 44!

Torstai 30.4. 

klo 12 - Wappukulkue, 
lähtö Rauhalasta 

klo 14 - Uitot @ 
Åströmin Puisto 

klo 20 - Waatonbileet 
@ Tivoli Oulu         

Perjantai 1.5. 

klo 03.33.33  - 
Ashematunnelin örinät 
klo 05.00 - Lakitus rauhalassa 
klo 06 - Wappusillis
@ arkkitehtuurinosasto 
klo 12 - Shampanjamatinea 
@ Linnansaari                 
klo 14 - Teekkaritorvien 
Wappukonsertti @ Rotuaari            
klo 18 - Fuksilakkien 
polttohautaus @ Teekkaritalo         

Wapun ohjelma
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Pikku-Teekkarin ruokablogi
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Pikku-Teekkarin ruokablogi

J allujuustokakku 
 
Tässäpä iloiselle pienelle teekkarille tai 
teekkarinalulle vähän haastavampi ohje, 
kuin perinteiset muffinit. Ohjeessa tarvitset 
välillä äidin tai isin apua esimerkiksi kiehuvan 
veden tai koneiden kanssa. Raaka-aineiden 
perusteella hinta jää siihen 8-9€ kohdalle. 
Vanhempasi joutuisivat kuitenkin maksamaan 
saman hinnan jo kahdesta siivusta kahvilan 
juustokakusta. Toki jos Jallua ei löydy kaapista 
valmiina niin sitten hinta vähän pompsahtaa. 
Alkoholittomassa versiossa voit vaihtaa 
Jallun täytteessä sitruunatiivisteeseen ja 
pinnoitteessa kahden limen mehuun. 
Ohje täyttää 20cm irtopohjakakkuvuoan. 
 
1. Murenna Digestive keksit. Älä murenna 
keksejä ihan hienoksi jauhoksi, käytä 
esimerkiksi lusikkaa tai jotain nuijan tapaista. 

Anna vanhemman sulattaa voi ja kaataa se 
keksimurenen sekaan, sillä sula voi saattaa olla 
kuumaa. Sekoita voi ja keksit hyvin keskenään. 
 
2. Vuoraa kakkuvuoka leivinpaperilla. Voit 
vuorata pelkästään pohjan tai myös reunat. 
Kannattaa laittaa leivinpaperi irrotetun pohjan 
päälle ja sitten kiinnittää siihen reunat, jolloin 
paperi asettuu nätisti vuoan pohjalle ja jää 
tiukasti kiinni reunan ja pohjan väliin. Tämä 
vaatii pientä sorminäppäryyttä. Painele 
keksisörsseli vuoratun kakkuvuoan pohjalle. 
 
3. Vaahdota kerma. Jos käytät konetta, niin 
pyydä vanhemman apua. Sekoita tuorejuustoa 
vähän ennen sen lisäämistä joukkoon. Lisää 
myös rahka sekä sokeri. Pyydä äitiä lisäämään 
joukkoon tilkka Jallua makua antamaan ja katso 
samalla kun hän itse ottaa pullosta ison huikan. 
 

Pohja: 
n. 150 g Digestive keksejä 
70 g voita 
 
Täyte: 
n. 200 g maustamatonta 
tuorejuustoa 
1 prk Valion valkosuklaa-lime-
rahkaa 
2 dl kermaa 

2 rkl sokeria 
4 liivatelehteä 
tilkka Jallua 
 
Pinnoite: 
2 dl vettä 
n. 0,5 dl Jallua 
2 dl hyytelösokeria 

Hei kaikki teekkarit ja teekkarinmieliset! Wappua varten kannattaa 
valmistautua hyvin ja tehdä valmiiksi herkkua jääkaappiin. Voit 
sittten kutsua kaikki kaverisi leikkikentältä mukaan syömään, 
kun mehun juominen ja hiekkalinnojen tekeminen alkaa 
käydä voimille. Säästöpossunkaan ei tarvitse olla lihavana ja 
varmasti vanhemmat auttavat, jos omat rahasi eivät riitäkään. 

4. Liota liivatelehtiä kylmässä vedessä 5 
minuuttia. Purista liivatelehdistä ylimääräinen 
vesi ja liuota ne kiehuvaan veteen (2 rkl). 
Pyydä aina aikuisen apua kiehuvan veden 
kanssa. Tarpeen vaatiessa lisää vähän kiehuvaa 
vettä, jotta liivatelehdet liukenevat kunnolla. 
Pieni vesitilkka ei tuhoa kakkua, mutta 
liivatelehdistä aiheutuneet sattumat eivät 
ole kivoja suussa. Kaada seos täytteeseen 
ohuena vanana täytettä samalla sekoittaen. 

5. Kaada täyte kakkuvuokaan ja tasoita 
pinta. Laita kakku jääkaappiin hyytymään 
vähintään 3-4 tunniksi. Vie samalla kaapista 
isille isin limukkaa helpottamaan hänen 
päänsärkyään, kun hän ei ehtinyt nukkumaan 
sillä hänellä meni erittäin myöhään palaverissa. 
 
6. Kiehauta vesi ja Jallu. Lisää hyytelösokeri 
ja anna kiehua vähintään 30 sekuntia. Pyydä 
äitiä hoitamaan tämä osa. Anna seoksen 
jäähtyä n. 5 minuuttia. Samalla voit sulkea 
korvasi, kun äiti tyhjentää pulloa ja valittaa, 

kuinka isi käy aina iltaisin palavereissa ja 
kuinka äidin vanhalla kaverilla oli paljon isompi 
matofarmi. Pidä käsiäsi vielä korvilla, kun äiti 
kertoo firman pikkujouluista ja kahvipojasta. 
 
7. Kaada pinnoite kakun päälle lusikan kautta, 
jotta pinnoite ja täyte eivät sekoitu. Tämä 
vaatii vakaata kättä, joten älä pyydä tähän 
ainakaan isiä apuun. Anna kakun jähmettyä 
jääkaapissa vähintään 30 minuuttia, mieluusti 
jopa yön yli, mutta ethän sinä kuitenkaan malta 
odottaa. Vie samalla isille uusi isin limukka. 
Irroita kakku veitsellä vuoan reunoista, jos et 
vuorannut reunoja leivinpaperilla. Toivottavasti 
vuorasit reunatkin, sillä vanhemmistasi ei ole 
veitsen käsittelyssä nyt apua, kun he riitelevät. 
Taas. Syö kakkua, kun vanhempasi menevät 
painimaan asioista makuuhuoneen puolelle. 
 
Visa Seppänen
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Sar-ja-ku-vi-en lukemista

Joskus on kiva juoda pillimehua enemmän kuin äiti antaa luvan. Silloin täytyy vähän 
jekuttaa jos joku kysyy monesko mehu on menossa. Sarjakuvassa possu on juonut myös 
hieman liikaa, ja hän kertoo hyviä malleja pienelle juksaukselle. Pienelle Teekkarille 
possun määrät ovat kuitenkin pikkuriikkisiä, joten ei huolta jos on juonut enemmänkin.

Tykkäätkö katsella sarjakuvia, mutta lukeminen on vaikeaa? Sanooko äiti 
aina että ”ne on niitä aikuisten juttuja” kun kysyt mitä jossakin lukee? Ei 
hätää. Teksuutimet kertoo sinulle mistä sarjakuvat kertovat ilman että 
joudut lukemaan niitä.

Joskus kun isi ja se toinen isi tykkää toisistaan oikein paljon, he kuuntelevat saunassa 
radiota. Ulos tullessaan he jaksavat radion tapahtumista, mutta kuvassa oleva nainen on 
säikähtänyt koska hän luulee että saunassa on avaruusalus. Saunassa on myös Teekkarin 
Wappuna harrastaa monenlaista. On myös tärkeä muista juoda mehua ettei nestehukka 
yllätä pikkusaunojaa.

Välillä pientä Teekkaria kiinnostaa humanisti. Se on täysin normaalia, eikä siitä pidä olla 
huolissaan. Humanisteille kannattaa mennä rohkeasti puhumaan jos kiinnostaa. Pitää 
kuitenkin olla tarkka mitä sanoo, ettei tule tehtyä tymästi. Sarjakuvassa mies sanookin 
vähän hölmösti. Hän kokeekin kantapään kautta ettei aina ensimmäinen mieleentuleva 
asia ole paras. Alla esimerkki joka toimii aina:
”Pidän naamastasi, mutta se näyttäisi paremmalta makuuhuoneeni lattialla.”

Joskus askarellessa tekee mieli syödä liimaa. Se tuoksuukin kovin jännältä. Sarjakuvassa 
mies kuitenkin syö liimaa ja säikähtää. Ei kannata syödä liimaa, naamakin voi jäädä 
jumiin. Liimaa kannattaa pelkästään haistella. Tai mikä parempaa, lopettaa askartelu ja 
tyhjentää eväslaukku.



Poolpartyjä vietettiin jälleen 30.3 yhteistyössä Finanssi ry:n kanssa. Tapahtuma oli 
taas bilekansan suosima ja meno jatkui Edenissä iltahämärään asti.

Renkaita vaihdettiin 12.4 lämpimänä sunnuntaina lähes kahdeksan asteen helteessä. 
Kuvannut Ville Mukka
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Tasa-arvovaltuutettu vastaa

Tasa-arvovaltuutettu vastailee säännöllisesti jäsenistöltä 
tulleisiin tiedusteluihin. Kysymyksiä voi esittää esimerkiksi 
sähköpostin välityksellä (tasa-arvovaltuutettu@oty.fi)

Tasa-arvovaltuutettu pitää myös säännöllisesti päivystystä, 
poikkeuksellisesti kohteessa Kauppurienkatu 6, sunnuntai-
iltaisin klo 22.00 - 02.00.  Kaikista muutoksista tiedotetaan 
#oty:llä. Ilmoitathan esittämäsi kysymyksen yhteydessä, 
mikäli siihen voi vastata tällä pastalla ja millä nimimerkillä 
toivoisit esiintyväsi.

Hei, tasa-arvovaltuutettu.
Eikö ole epätasa-arvoista vaareille, kun lastenlapset puhuvat aina mummolasta?
- Kuvitutus

Hei, Kuvitutus.
Sitähän se on. Termin käyttö juontanee juurensa naisen pitempi-ikäisyyteen. Erityisesti 
aikaisempina vuosikymmeninä useimmiten isovanhemmista oli jossain vaiheessa vain 
naispuolinen enää hengissä. Ero on edelleen olemassa, vaikka miesten elinikää on 
onnistuttu yhteiskunnassamme jonkin verran saattaa lähemmäs naisten eliniänodotetta. 
Arvatenkin tämä karu tilasto synkistää monen vaarin mieltä aina silloin kun lapsenlapset 
siitä tahattomasti muistuttavat puhumalla mummolasta. Suosittelisinkin korjaavana 
toimenpiteenä alkamaan suosimaan sukupuolineutraalia termiä isovanhempala. Se 
toimii myös yhden henkilön isovanhempitalouksiin. Niissä tosin en näe ongelmalliseksi, 
vaikka puhuttaisiinkin mummoloista taikka vaariloista.
- Parhain terveisin,
Tapani Himanka
Oulun Teekkariyhdistys ry:n tasa-arvovaltuutettu

Terve, tasa-arvovaltuutettu.
Voisitko palstallasi käsitellä tätä epätasa-arvoista kohtaa, jonka panin merkille OTY:n ja 
Finanssin Poolpartyillä. Siellä naiset liikkuivat bikineissä, mutta miehet yläosattomissa. 
Taitaa olla yleinen käytäntö tämä. Eikö se ole väärin?
- Ihmettelen vaan

Hei, Ihmettelen vaan.
Olet kyllä huomannut mielenkiintoisen asian. Tämä on selkeästi väärin. Naisen kasvaneet 
rinnat ovat erikoinen poikkeus sekundääristen sukupuolipiirteiden joukossa, koska 
ne ovat ainoat joita tällä tavalla verhotaan yleisellä paikalla. Miehetkään eivät joudu 
esimerkiksi karvoituksiaan ja aataminomeniaan näin piilottelemaan kalliilla tekstiileillä. 
Kaiken lisäksi yksilöiden väliset erot rintojen koossa on sen verran suuria, että miehiset 
rinnat itseasiassa saattavat olla jopa suuremmat kuin joidenkin naisten, edelleen 
vähentäen kyseisen piirteen merkitystä. Suosittelenkin, että sen sijaan että miehet 
alkaisivat pukemaan uimapaikoille yläosia, naiset ottavat tämän asian suhteen oikeuden 
omiin käsiinsä ja lakkaavat piilottelemasta avujaan.
- Parhain terveisin,
Tapani Himanka
Oulun Teekkariyhdistys ry:n tasa-arvovaltuutettu
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Vastaus sivun 20 arvoitukseen
Ossaajat voittavat turnauksen, jos he voittavat kaksi ensimmäista, kaksi viimeistä tai kaikki 
kolme peliä. Merkitään todennäköisyyttä voittaa BSoD B:llä ja todennäköisyyttä voittaa 
#swag #:lla. Jos aloitetaan pelaamalla #swagia vastaan, voittoisat tapahtumasarjat ovat 
#B(1-#), (1-#)B# ja #B# eli turnauksen voittotodennäköisyys Ossaajille on #B(1-#) + (1-#)
B# + #B# = #B(2-#). Jos taas aloitetaan pelaamalla BSoDia vastaan, todennäköisyys voittaa 
on: B#(1-B) + (1-B)#B + B#B = #B(2-B). Koska B > #, on 2-# > 2-B. Todennäköisyys voittaa 
turnaus on siis suurempi, jos ensimmäinen peli on #swagia vastaan.

Kun Ossaajien Rakeri ja Dollo vielä tarkistelivat laskuja ja pyörittelivät lukuja, joukkueen 
Hyvä Pastori tokaisi ”Meijänhän on pakko voittaa toka peli nii pelataan ny se ainaki BSoDia 
vastaan, meillä on sitte kaks mahollisuutta voittaa #swag”. Tällä päätelmällä ensimmäinen 
peli kannattaa pelata #swagia vastaan.

<@Cub3> en tajua tätä pöllöjuttua
<Himish> en minäkään
<WilliZ> Ootteko väh
<WilliZ> än pöllöjä
<@Tupla-I> kukkuu!
<@Tupla-I> eiku se oliki käki...
<@Tupla-I> pöllöt on söpöjä
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Oulun seudun konttorit

0200 3000
nordea.fi 

Pidä varasi huippukunnossa.
Älä anna varojesi rapistua äläkä tuloskunnon karista. SiSu pistää varasi systemaattiseen val-
mennukseen. Tule juttelemaan, miten suuntaat säästösi ja sijoituksesi tavoittelemaan lajiensa 
mestaruutta.

Tehdään sinulle SiSu – Sinun Suunnitelmasi varojesi hoitoon. Tutustu osoitteessa 
nordea.fi /sisu tai soita Asiakaspalveluumme 0200 3000 (pvm/mpm) 24h/vrk ja varaa aika 
tapaamiseen.

Teemme sen mahdolliseksi
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V-tyylin vierestä

Seuraava tapahtuma on jäänyt lähtemättömästi 
mieleen vuoden 2012 Waatonaatton bileistä 
Apollosta.

Olen palaamassa baaritiskiltä olut kourassa 
kohti loossia, kun huomaan, että paikalleni on 
istahtanut joku jeppe biokemistin haalareissa. 
Hän keskustelee vaihtelevalla menestyksellä 
seurueen naisten kanssa, eikä näytä 
tyytyväiseltä, kun istun väliin.

Mies esittäytyy Jackiksi ja kertoo englanniksi 
olevansa vaihto-opiskelija Michiganista. Hän 
alkaa kysellä olenko käynyt ameriikoissa ja 
kertoilee juttuja. Noin kolmen lauseen jälkeen 
keskeytän:
”En oo kyllä koskaan kuullut jenkin puhuvan 
englantia suomalaisittain murtaen.”
Kaveri ei tunnu ymmärtävän, joten toistan 
saman englanniksi. Hän vastaa:
”Oh really, I haven’t realized it sounds alike.”
Sanon ”Niin...” ja päätän pitää kaveria silmällä. 

Hän kertoo etsivänsä ystäväänsä Markia, 
joka on jossain päin baaria. Mark haluaisi 
kuulemma lähteä toiseen paikkaan tai jatkoille 
ja onkin laitellut asiasta tekstiviestiä. Jack kaivaa 
taskustaan puhelimen ja näyttää minulle 

Markilta tulleen tekstarin todisteeksi siitä, että 
Michiganista tässä oikeasti ollaan. Olisihan se 
noloa keksiä jotain Michiganeja omasta päästä.
Tekstarin esittelyn jälkeen Jack nakkaa vielä 
nopeasti parit hetulat naisväelle, kunnes 
kuiskaan hänelle suomeksi:
”Se viimenen viesti oli kyllä Markilta, mutta 
toiseksi viimeisen lähettäjä näkyi olevan ihan 
vaan ÄITI...”

Jackin silmät pyöristyvät ja seuraa pitkä 
hiljaisuus. Lopulta tyyppi vastaa muiden 
kuulematta selevällä suomen kielellä:
”Jos et nyt tee tästä numeroa, niin minä lähen 
heti!”

Tuon viimeisen kommentin kuuleminen on 
minullekin hankalaa, sillä olen tikahtua tilanteen 
koomisuudesta johtuvaan hihittelynsekaiseen 
huutonauruun. Samassa kaveri katoaa 
väkijoukkoon kuin maantiekiitäjä, enkä ole häntä 
sen koommin nähnyt.

Tämä tarina toimikoot varoittavana esimerkkinä 
siitä, miten Wappuna ei kannata toimia.

Hauskaa Wappua kaikille!
(ja terkkuja biokemisteille...)

-Vesa Vuorenmaa

Kirjoittaja on OTYn Kulttuurisikanakin toiminut 
pitkän linjan kilta-aktiivi, joka on törmännyt 
opiskelijaelämän tuoksinnassa monenlaisiin 
viheltäjiin.

Rehellisyys ennen kaikkea 
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