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Taas se on vuosi vaihtunut ja  Ou-
lun Teekkariyhdistyskin on saanut 
hankittua riveihinsä uusia toimi-
joita. Myös allekirjoittanut saa-
tiin houkuteltua ovelasti (ei ihan 
viekkaudella ja vääryydellä, mutta 
melkein)  uudeksi päätoimittajak-
si. No, yritetään kestää ja jätetään 
avautuminen vielä tässä vaiheessa  
vähemmälle. En minä niitä opinto-
viikkoja tältä keväältä olisi tarvin-
nutkaan… Yeah, right.

Teksuutimet ei  tämän vuoden ai-
kana hirveästi tule uudistumaan, 
sen voin luvata jo heti. Ja miksipäs 
toimivaa konseptia pitäisikään 
mennä muuttamaan: ”if it ain’t 
broke, don’t fix it.” Ja sitäpait-
si OTY:n hallitus kielsi minulta 
jyrkästi sen eroottissävytteisen 
liitteen, jota olin jo innokkaasti 
puuhaamassa tähän lehteen. No, 

”Kaikkea pitäisi kerran kokeilla, paitsi sukurutsausta 
ja kansantanssia.” 

-Arnold Bax

Pääkirjoitus

aina ei voi voittaa.

Mutta sen pitemmittä puheitta 
itse asiaan: tässäpä teille tämän 
vuoden ensimmäinen lukupaketti 
Teksua. Juttuja on, mutta enem-
mänkin niitä voisi olla. Eli jos si-
nulla on halua kirjoittaa, ja teks-
tisi eivät mene liiaksi oman kilta-
si sisäpiirijuttuihin, niin lähetä 
hengentuotoksesi osoitteeseen 
teksuutimet@oty.fi. Teksuutimia 
jaetaan kaikkiin seitsemään teek-
karikiltaan, joten lukijakuntaa löy-
tyy.

Nunc est bibendum.

-Taneli

Tervehdys vaan.
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Vuosi on lähtenyt jälleen kerran 
vauhdikkaasti käyntiin ja uudet 
haasteet ovat edessä. OTY:n hal-
lituksessakin puhaltavat uudet 
tuulet, yli puolet on uusia toimi-
joita ja hallituksessa on akkaval-
ta! Kaikki killat ovat edustettuina 
OTY:ssä joko hallituksessa tai toi-
mihenkilöinä mikä on hieno juttu. 
Toivottavasti tällä kokoonpanolla 
pystymme mahdollisimman mo-
nipuolisesti edustamaan kilto-
jamme niin Yliopistomme sisällä, 
kuin myös sen ulkopuolella.

OTY:n hallitus oli 6-7.2 Riihimäellä 
Valtakunnallisessa Teekkarisemi-
naarissa. Paikalla oli Teekkarivai-
kuttajia niin SYL:stä, Ylioppilas-
kunnista (TKY, LTKY ja TTYY) 
kuin myös kattokilloista (OTY ja 
Teekkarikomissio). Työryhmien 
aiheet koskettivat ajankohtaisia 
asioita eri sektoreilta, ja lisäksi 
paneuduttiin vanhoihin ja per-
inteisiin Teekkarikulttuurin helmi-
in. Koska jouduimme lähtemään 
Oulusta melko aikaisin perjan-
taiaamuna (4.00), oli luentojen 
aikana välillä hieman vaikeaa 

keskittyä. Jos jotain opimme, niin 
meidän kopo- ja sopo-vastaavaa 
ei saa laittaa vierekkäin istumaan 
jos pitää olla hiljaa! J Oulussa 
järjestettävä Teekkariseminaari 
on 21.2, ja toivon mukaan siitä tu-
lee yhtä ratkiriemukas ja antoisa 
tapahtuma.

Wapun suunnittelu on jo aloitettu, 
ja kovaa vauhtia se tuntuukin jo 
lähestyvän. Väliin mahtuu kuiten-
kin vielä monta erinäistä tapahtu-
maa, ja toivottavasti tapaan niis-
sä paljon sekä tuttuja että tun-
temattomia Teekkareita. Älä jää 
siis kotiisi odottamaan että Wappu 
tulee luoksesi vaan ole liikkeessä 
ettei se pääse yllättämään!

-HC- 

Puheenjohtajan palsta
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21.02.  Oululainen Teekkariseminaari
24.02.  Laskiainen
26.02   Publiikki
27.02.  OYY:n Annos 44
12.03.  Lumenveistokisat
13.03.  OM-kyykkä ja Phuksikyykkä
12-14.03. TONP2004
4-15.3  Verbier
18.03.  MallasAppro
18.03   Kirkastusjuhlat ja KTN by Kone
19-20.3 Teekkarispeksi
25.03   Publiikki
27.03.  TiTeenien Taistot Turussa
27.04   KVS
29.04.  Publiikki
27.05.  Publiikki

Tapahtumakalenteri

Kaksi naista lähti perjantai-iltana juhlimaan ilman 
aviomiehiään..

Aamunkoitteessa, kun he olivat kotimatkalla - mo-
lemmat hirveässä humalassa - tuli heille kauhea 
pissahätä.

Ainoa mahdollinen paikka oli hautausmaa, vaikka 
he olivatkin peloissaan, päättivät he joka tapauk-
sessa mennä.

Naisilla ei tietenkään ollut minkäänlaista paperia 
mukanaan. Toinen naisista otti alushousunsa pois, 
käytti niitä siistiytymiseen ja heitti ne menemään.

Toinen nainen puolestaan ajatteli “Minä en ainakaan 
tärvää alushousujani”. Niinpä hän otti kukka-
asetelmasta nauhan ja käytti sitä.

Seuraavana aamuna miehet keskustelivat puhe-
limessa ja toinen sanoi: “Täytynee pitää silmällä 
vaimoja, he eivät tainneet olla ihan kiltisti viime 
yönä. Minun vaimoni tuli kotiin ilman alushousuja”.

Tähän toinen mies vastasi: - “Eihän tuo vielä 
mitään. Minun vaimollani oli kortti perseessään ja 
siinä luki: “Me emme koskaan unohda sinua.
Muistellen: Helsingin mieskuoro.”

Tyhmiä täytevitsejä osa I: hautausmaahuumoria
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A) Nimi
B) Toimenkuva:
C) Kilta ja aloitusvuosi:

1) Jos olisit pizza, mikä olisit ja miksi?

2) Lempidrinkkisi (ja valmistusohje)?

3) Mitä mieltä olet hanuristeista?

4) Mitä sinulle tulee mieleen sanasta ‘herkkumutteri’?

5) Kerro synkin salaisuutesi.

OTYn hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2004

A) Saana Askola
B) sihteerikkö
C) YMP’01, nykyään ARK’02

1) Ohut ja rapea pohja, makeutta ananaksesta, 
Aurajuustoa (joillekin pahan
perikuva, joillekin himon huippu) ja tonnikalaa 
pitämään nälän loitolla. Tavallista juustoa 
säästeliäästi, mitään purkkaa kuitenkaan.

2) GT on hyvä, helppo ja sopii joka tilanteeseen. 
Kaikkihan sen osaa tehdä, tonicia vain ginin ja 
jääpalojen perään ja sitruunaviipale säikyttelemään.

3) Tuota, eikös HC ollu tällä alalla? Mukavahan se, 
ainakin näin alkuun ;) 

4) Herkkupeppu! (Mistä tässäki on kyse?)

5) Karkkipäivä on perjantai eli joka päivä.

A) Hanna Saari
B) Puheenjohtaja
C) PO-00/TT-03

1)Ninwen Aata, painaa paljon mutta lihaa koko rahan 
edestä.

2)Ohrapirtelö mustan pillin kera

3)Hanuristit ovat mielestäni musikaalista mutta outoa 
porukkaa.

4)Wappu 2001

5)Olen syönyt kerran kasvispizzan.
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A) Jukka Ohtonen
B) Taloudenhoitaja
C) OTiT/2000

1) Lihapizza. Riittää moneksi päiväksi.

2) Vaalea bacardi superior + cocacola.

3) Vinguttavat hanuria työksensä, kehitä siitä sitten 
mielikuvia.

4) Aki ja Turo.

5) Bottomless-cooking on hieno laji.

A) Matti Tikanmäki
B) Kulttüürisika
C) Sähköinsinöörikilta 01

1) Pizzana olisin ehdottomasti

2) Ottaisin olutta talon tapaan (eli olutta talon 
tapaan!)

3) Hanuristit pääsevät pitkälle elämässään, otetaan 
esimerkki: Useampi suuri johtaja maailmalla on/oli 
hanuristi; Jeltsin oli, Rasputin oli, Roope Ankka oli, 
Tauno Vähäeteläperä oli. Lisää hanuristeja voitte 
lukea osoitteesta:

www.hanuristit.com/pintaasyvemmalta.html 

4) Hillomunkki, lisäkysymyksiä voi lähettää 
osoitteeseen lippalaeppae@rairai.org

5) Minulla on aavistus mistä elämä saattaa löytyä...

A) Hanna-Riitta Niku, tuntee myös nimen Haksu
B) Phuksiohjaaja, VPJ
C) Prose 2000

1) Varhmaanki semmonen mehevä ja 
pehmeä pannupitsa.Pinnalta kuitenki sopivan 
rapea.Täytheenä  jotaki perintheistä, mutta jotaki 
yllätyksiäki voi löytyä. Ja että miksi? Mie maistun 
tosi hyältä :)!

2) Koskhaan mithään drinksuja ole tehny.. Varmana 
nousukeinona red bull - viru välge. Suhde fifty-sixty

3) Hanuristithan on ihmisiä siinä missä muutki..

4) Römpsä :)

5)  Emmie tiä... Mie tykkään siivota vessaa 
krapulassa. Ei ole täysjärkisen hommaa!
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A) Henna Lantto
B) Isäntä
C) OTiT –01

1) Pizza, hmmm.. Sellainen pannupizza jossa olisi 
ainakin jalapenoa, kinkkua, salamia ja paaaljooon 
juustoa. Ja miksi, no sopivan tulinen on aina oltava, 
mutta kuitenkin syöjänsä täyttävä. :)

2) Grasshopper; Kaakaolikööriä, minttulikööriä ja 
kermaa. Ravista ja siivilöi. Ripottele pinnalle koristeeksi 
raastettua suklaata.

3) Jokainen tallaa tavallansa, jos haluaa olla hanuristi, 
niin siitä vaan.

4) Herkkumutterista ei tule mitään mieleen. Tai no 
tulee, kylläkin jotain julkaisukelvotonta... :)

5) Kaikki ei ole välttämättä sitä miltä saattaa näyttää...

A) Olli Huoviala
B) Tiedotusvastaava 2004
C) OTiT 2000

1) Olisikohan paprika-valkosipuli-jauheliha-
kinkku (+tomaatti+juusto), koska siinä 
on riittävästi lihaa mutta samalla myös 
nestettä. Olisin myös pannupizza koska 
pullea ulkokuori on tärkein.

2) Kylmä vesi. Ohje: Avaa hana, juo. Jos 
tahdot, voit käyttää myös lasia.

3) Hanuristit, kuten muutkin muusikot, 
ovat ihan kivoja jos ne vaan osaavat 
soittaa. Sellaiset hanuristit, jotka eivät 
osaa näppäillä, eivät ole kivoja. Tästä voisi 
päätellä, että mielipiteeni hanuristeista 
vaihtelee sorminäppäryyden mukaan.

4) KMP 2001.

5) en juo alkoholia.

A) Minna Palosaari
B) kopo
C) prose ja -01

1) Kasvispizza, koska se on useimmiten niin värikäs.

2) Yksi Hot Shot, kiitos.

3) ainaki hoocee on ihan jees...

4) KMP-02

5) FuturEng on mun salainen intohimo...
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A) Anne “Antsa” Lukkarila
B) OTY:ssä sosiaalipoliittinen vastaava, etusi valvoja siis.
C) OPTIEM elikkä tutalainen, aloitusvuosi 2002.

1) Henkiinjäämisvaisto on sen verran vahva, että varmaan 
olisin niin tulinen, etten ainakaan ihan heti tulis syödyksi. 
Eli paljon jalopenoa, chiliä ja sen semmoista, ja tabascoa 
myös. ;)

2) Hmmm. Viimeaikoina GT ja caipiroska on verottanu 
eniten lompakkoa. Desiä tequilaa ykkösellä alas kannattaa 
kokeilla muiden juomien kyytipoikana, toimii taatusti.

3) Erään teekkarihenkisen torvimusiikin ystäville 
mahdollisesti tutun journalismin helmen hanuriaukeamaa 
lainatakseni; ”On edelleen eettisesti arveluttavaa, onko 
yksikin hanuri maailmassa liikaa.”

4) Kevyempi kuutosvaihde (yksi kiltamme exculevyistä), jolta ko nimeä 
kantavaa biisiä on kuski kurvisen iloksi soitettu paljon ja lujaa.

5) Samat paljastukset tuli jo Laatassa esille, mutta kertauksen vuoksi; olen 
tanhunnut kansallispuvussa nuorisoseuran vuosijuhlissa, olen onnistunut 
heittämään itseäni tikalla poskeen ja kuuntelin ala-asteella Rainer Frimania.

A) Juha Tiensyrjä
B) Ulkoasiainhoitaja
C) Oulun Tietoteekkarit ry, 2002

1) Olisin keskikokoinen ja täyteläinen tonnikala-jauheliha-
paprika -pizza, koska sellainen pizza on juuri kuin minä, 
eli tavallinen, hiukan mauton ja väritön, mutta muutoin 
varsin hyvä lajinsa edustaja.

2) g(t) = 1/4 g’ + 3/4 t

3) Jollen olisi tällainen kuin nyt olen, haluaisin itse olla 
sellainen. Siis musikantti.

4) Sellainen kova mutterin muotoinen herkullisen 
makuinen salmiakkikarkki, jonka tänään erehdyin 
syömään.

5) En koskaan jaksa lajitella pyykkejäni valko- ja kirjopyykkiin, vaan laitan 
kaikki vaatteet aina samaan koneeseen. Pesen myös lakanat ja pyyhkeet 
muiden  vaatteiden joukossa 40 asteessa, vaikka ne pitäisi aina pestä 60 
asteessa erillään muista pyykeistä!

A) Heini Hämäläinen
B) Arkistovastaava
C) Ympäristörakentajakilta, 2001
 
1) Salami, kinkku, jalapeno.  Koska se on paras.

2) Jotain kirpeää ja omenaista. Myös tervasnapsi on 
hyvää.
 
3) Niillä on kuulemma nostetta.

4) -Rai rai rai.

5) Tämähän on typerä kysymys. En tietenkään kerro.
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A) Konsta Karioja
B) Pikkupossu. Olen siis sian neuvonantaja, joka häärii 
myös apulaisena erinäisissä kultuuririennoissa.
C) Kone 2001.

1) Muuten normaalimittainen, mutta paksu. Sisältäisin 
paljon rasvaa, kinkkua
ja jauhelihaa. Ai miksikö? Koska olen 
normaalimittainen, mutta paksu ja sisällän paljon 
rasvaa, sekä entisenä kulttuurisikana myös sianlihaa, 
joka pizzassa esiintyy kinkkuna ja jauhelihana.

2) Jännäjännä. Valmistetaan menemällä Caion tiskille 
ja tilaamalla jännäjännä. Minulla ei ole aavistustakaan 
mitä niihin kymmeniin tilaamiini jännäjänniin on tiskin 
takana laitettu.

3) Ei kertakokeilu homoksi tee.

4) Koneteekkarin mieleen tulee tietty ensimmäisenä nailonlukitteinen M6-
kokoinen mutteri. Pieni ja herkullisen nerokas keksintö.

5) Teksuutimien nykyinen päätoimittaja on käynyt kanssani täsmälleen samat 
koulut, ja opiskelee vielä nykyäänkin samassa tiedekunnassa. Tämä fakta 
kummittelee minulle edelleen unissani.

A) Mika Pohjanen
B) Toimittaja
C) OTiT -97

1) Mie en syö pissaa, olisin tulinen kebab 
ranskalaisilla.

2) Cokista raakana hanasta.

3) Kaikki Hanna-nimiset hanuristit on ihqja.

4) KMP 2001.

5) Hain alunperin Tekstiilinkäsittelyoppilaitokselle 
opiskelemaan, onneksi tulin sittemmin järkiini.

A) Kaisu Keskiaho
B) OTYn emäntä.
C) toisen vuoden tutalainen

1)Pizzana tahtoisin olla sellainen erittäin juustoinen, ehkä 
mozzarellaa ja tomaattia - mehevä siis

2)Drinkkeihin en ole suuremmin tutustunut, kaikki on 
maistuneet, jotka on nenän alle kannettu. Whiskit on mun 
mieleen.

3)Hanuristin luonteesta riippuu, mitä mieltä lienen, ei 
ketään saa tuomita ennakkoasetelmien valossa

4)Herkkumutteri -> excupeli, ehdottomasti

5)Ei näin kiltillä tytöllä synkkiä salaisuuksia olekaan o:)
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A) Tuomas Paso
B) YKHS-vastaava
C) SIK, 2001

1) 3*kinkku, 2*salami, jauheliha, 
savuporo, pekoni, kebab. Miksi? 
Tarviiko
tota selittää?

2) Jekku. Ainekset: Pullo 
Jägermeisteriä(0,5 litraa), iso 
tuoppi. Valmistus: Ota jekku 
pakkasesta. Kaada sisältö 
tuoppiin. Suositellaan nautittavaksi 
kohtuudella, kuitenkin vähintään 
tuopillinen, hyvässä seurassa.

3) Hanurimusiikki hanurista on perseestä.

4) Etiikkatyöryhmä.

5) Kuulin puolueettomista lähteistä, että minut on nähty kuluvana vuonna 
matematiikan jaoksen laskareissa.

A) Katri Pitko
B) Toimittaja
C) Optiem-02

1) Kasvispizza, aika vähän tota lihaa tullut syötä 
viimeisen 7v aikana.

2) Valkovenäläinen elikkä 2 cl vodkaa, 2 cl 
kahvilikööriä ja maitoa.

3) Todella epäluotettavaa porukkaa.

4) Sukuelin.

5) Olen ajanut liikenneympyrässä väärään 
suuntaan.

A) Kirsti Koivulampi
B) Kansainvälisten asioiden vastaava
C) Konekilta jo vuodesta 2000

1) Ohutpohjainen ja päällä eksoottisia ja outoja 
juttuja (esim. persikoita), kaiken kukkurana 
hirveesti aurajuustoa paljon. Miksikö? Koska se 
kuulostaa äärettömän hyvältä!

2) Kalja, otetaan jääkaapista ja korkataan.

3) Niillä luulisi olevan näppärät näpit...

4) Me koneen naiset (sähköpostilista on mutterit), 
ja ollaanhan me kaikki myöskin keskivertoa 
herkullisempia!

5) Niitä on kaksi: olen asunut kolme 
ensimmäistä elinvuottani Hervannassa ja pienenä 
haaveammattini oli tonttu
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A) Enali Juola
B) Toimittaja
C) Ympäristörakentajakilta 2000

1) Olisin pallokala-valkosipuli-pizza. 
Syömiseni olisi aina yhtä jännittävää sillä 
koskaan ei voisi tietää olisiko myrkyllinen 
kala valmistettu väärin. Valkosipulipilvi 
taas leijuu ympärilläni 24/7

2) Bloody Mary tavallistakin isommalla 
sellerillä. Heitä lasiin tomaattimehua, 
grillikastiketta, tapaskoa sekä vodgaa. 
Sekoita mielellään pestyllä kokonaisella 
varsisellerillä.

3) Hanuristit ovat oleellinen osa 
suomalaista kansanperinnettä. Ilman
hanuristeja tuskin olisimme saaneet juntti-kansan mainetta.

4) Fuksivappu. Kyseinen kappale soi viikkoja vapun jälkeenkin päässäni.

5) Olen tanssinut balettia. Ja omistan vaaleanpunaisen
ripsu-balettimekon (joka tosin tällä hetkellä mahtuisi ehkä juuri ja
juuri toiseen jalkaan).

A) Taneli Rautio
B) Päätoimittaja
c) OTiT -02

1) Aurajuusto-salami-kinkku-ananas. 
Yllätyksetön, mutta ah niin maistuva.

2) Musta ryssä. 2 cl kahvilikööriä, 2cl 
vodkaa. Tosimiehet ottavat tuplana.

3) Hanuristit kiinnostavat kuin kirahvia. 
Ja kirahviahan k-i-i-n-n-o-s-t-a-a.

4) Lähdenpäs tästä vuorille... 
mietiskelemään

5) Vaikka lehden taittaminen hajottaa, on 
se myös yllättävän hauskaa 

- Mikä osoittaa, että maamyyrä on sopeutunut 
elämään maan alla?
- Sillä on etujaloissa raajat.

- Mistä voi päätellä, että koira on petoeläin?
- Se syö kaalinlehtiä.

- Mitä Jeesus tahtoi opettaa vertauksessaan 
rikkaasta miehestä ja hänen palvelijoistaan?
- Kun rahaa on, sitä täytyy käyttää.

- Mikä on iglu?
- Nenäapina.

- Mikä on metsäsika?
- tyttöhirvi.

- Mikä on vasikka?
- Porsaan kaveri.

Ote jouluevankeliumista: - Ja tapahtui niinä 
päivinä, että keisari Augustus kävi käsiksi...

Tyhmiä täytevitsejä osa II: Lasten koevastauksia
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LUMENVEISTOKISAT 12.3.

Onko veistotaitosi jämähtänyt lumiukkoasteelle? 

- Kello 9.00-21.00 Torinrannassa
- Luvassa hulppeita kilibailuja ja pelejä!
- “Tekniikan ihmeet” esittävät taitonsa

Tule ulos kaapista ja löydä sisäinen lapsesi!
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Pesti-päivä järjestettiin tänä vuon-
na jo 15. kertaa yliopistollamme. 
Päivän tarkoitushan on että 
opiskelijat pääsevät tutustumaan 
teknillisellä alalla työskentelyn 
mahdollisuuksiin. Tapahtuma ei 
enää vedä puoleensa pelkästään 
yliopisto-opiskelijoita vaan myös 
ammattikorkeaopiskelijat ovat 
huomanneet Pesti-päivän hyväksi 
kanavaksi kesätöiden etsiskelyyn. 
Tänäkin vuonna yritysten osanot-
to oli huikeata, kaikenkaikkiaan 
yrityksiä oli osallisena tapahtu-
massa 54. Useat yritykset myön-
sivätkin Pesti-päivän olevan vuo-
den tärkein rekrytointitapahtuma 
opiskelijoiden kesätöiden ja har-
joittelupaikkojen suhteen. 

Kuten aikaisempinakin vuosina, 
oli messualue aivan täyteen tun-
gettu eri yritysten ständejä jotka 
mitä mielenkiintoisimmilla tavoilla 
yrittivät houkutella pahaa-aavista-
mattomia opiskelijoita puoleensa. 
Tarjolla oli perinteisten karkkien, 
avaimenperien ja kynien lisäksi 
erilaisia kilpailuja ja aktiviteette-
ja. Esim. Ponssen ständillä kävijä 
pystyi kokeilemaan metsäkoneen-
kuljetustaitoja opetukseen tar-
koitetulla 3D-simulaattorilla. Ky-
syessä kuinka paljon yrityksillä 
menee karkkia päivän mittaan, 
normaalivastaus oli n. 5-6 kg. Jot-
kut yritykset olivat selvästi sat-
sanneet tähän alueeseen muita 
enemmän, Nokialta jopa väitettiin 
karkkia kuluvan 100kg! Uskoisiko-

PESTI 2004 -työmarkkinapäivä 
Linnanmaalla 14.1.2003

Iso-N kiinnosti opiskelijoita
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han tuota…Yritin myös tiedustel-
la tyhmintä yrityksille esitettyä 
kysymystä mutta suurin osa ke-
hui opiskelijoiden olevan erittäin 
fiksua porukkaa ja vastasi tyh-
mimpiä olevan toimittajan omat 
kysymykset.

Opiskelijat olivat myös valmistau-
tuneet erityisesti Pesti-päivää var-
ten. Pestilehteä oli luettu, housut 
vaihdettu, suihkussa käyty, de-
odoranttia laitettu ja jotkut pojis-
ta olivat jopa vaihtaneet kalsarit! 
Monet galluppiini haastattelemista 
opiskelijoista eivät olleet kuiten-
kaan tulleet suoranaisesti etsimään 
kesätöitä vaan solmimaan kontak-
teja, tutustumaan eri firmoihin ja 
etsimään karkkia ja kyniä. Poten-
tiaalisia kesätyöpaikkoja etsiessä 
yrityksen imagolla on suuri merki-
tys mutta se ei pelkästään riitä, 
opiskelijat tahtoivat löytää myös 
sisäistä kauneutta. Monia opiskeli-
joita tuntui kuitenkin harmittavan 
se, että Pesti-päivä on muuttu-
massa enemmän tapahtumaksi 
jossa yritykset haluavat tunnetta-
vuutta sen sijaan että tarjoaisivat  

Tuleva määränpäämme?

konkreettisesti töitä. 

Pesti-päivästä jäi käteen ainakin 
suorastaan kammoksuttavan iso 
kasa erilaista krääsää ja paljon 
potentiaalisia kontakteja. Huhti-
kuussa aika näyttää tuleeko niistä 
kontakteista mitään mutta toivo-
taan parasta siihen asti sillä Pesti-
päivä oli varmasti jälleen kerran 
hyödyllinen ja avartava kokemus 
kaikille opiskelijoille työpaikan 
haun suhteen.

Pesti-päivää muisteli Katri

Yksi päivän vetonauloista
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Oulun Arkkitehtikilta r.y.
a-kilta@oulu.fi 

Puheenjohtaja: Mikko Jakonen
Varapuheenjohtaja: Saana Askola
Taloudenhoitaja: Riikka Wallin
Sihteeri: Riikka Rissanen
Vouti: Sauli Kosonen
Vanha: Anniina Koskela
Emäntä: Sasu Alasentie 
Emäntä: Eetu Arponen
Emäntä: Eeva Hinkka
Fuksivastaava: Antti Kujala
Fuksivastaava: Maija Jääskeläinen
Tiedotusvastaava: Elina Marjakangas
Kulttuurivastaava: Mirjami Wilke
Liikuntavastaava: Tuuli Jäntti
Bilebastaava: Salla Noponen
Lehtivastaava: Sirpa Luoma
Seppo: Olli Saarikoski Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry

hallitus@konekilta.oulu.fi 

Puheenjohtaja: Mikko Knuuti
Varapuheenjohtaja: Lassi Kojola
Rahastonhoitaja: Lasse Merenheimo
Sihteeri: Johannes Haavanlammi
Fuksiohjaaja: Anna Kisko
Isäntä: Sanna Ojansivu
Kopiokonevastaava: Kai Hurula
Tiedotusvastaava: Antti Busk
PR-vastaava: Lasse Vilminko
Opintovastaava: Kirsti Koivulampi
Salkuton: Tero Rasmus

OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry
optiem-hallitus@lists.oulu.fi 

Puheenjohtaja: Henri Isojärvi
Sihteeri: Laura Niskala
Rahastonhoitaja: Meri-Tuulia Kallio
PR-vastaava: Jaakko Antila
Emäntä: Katri Pitko
Fuxi- ja kulttuurivastaava: Teemu Puurunen
Tiedotusvastaava: Maila Herrala
Excursiomestari: Jarkko Jokirinta
KV-vastaava: Saija Ekorre

Oululaisten Teekkarikiltojen hallitukset 
2004
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Oulun yliopiston prosessikilta ry
prosessi.hallitus@ee.oulu.fi

Puheenjohtaja: Sari Mankinen
Rahastonhoitaja: Timo Rousu
Suhdehenkilö: Matti Kiviniemi
Sihteeri: Roosa Hyvärinen
Opintovastaava: Arto Rousu
Vapaa-ajan vastaava: Kai Korpi
Isäntä: Henri Lehtonen
Emäntä: Outi Hänninen
Fuksivastaava: Jaana Lievonen
Kopiokonevastaava: Matias Palmujoki
Tiedotusvastaava: Ville Niemelä

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry
rkilta-hallitus@paju.oulu.fi

Puheenjohtaja: Johanna Päkkilä
Excumestari: Hannu Marttila
Sihteeri: Silja Pietikäinen
Rahastonhoitaja: Ville Järvinen
Emäntä: Kirsi Haanpää
Isäntä & viinimestari: Pekka Taimisto
Ympäristötiedottaja: Sanna Keistinen
Opintovastaava: Kaisa Lamminpää
Fuxivastaava: Minna Kynsilehto
Kiltamestari: Erika Rova Sähköinsinöörikilta ry 

hallitus@sik.fi

Puheenjohtaja: Erno Juntunen
Rahastonhoitaja: Antti Salo
Sihteeri: Jarno Seessalmi
Opintovastaava: Suvi Vakkala
Kiltamestari: Tuomas Turpeenoja
Excursiomestari: Juho Suomela
Fuxivastaava: Saila Järvinen
Hovimestari: Karri Pehkonen
Tiedotusvastaava: Heli Pihlajamaa
Kuningasjuottaja: Antti Pohjola
Kopiokonevastaava: Matti Limingoja
Teekkarivastaava: Kimmo Ovaska

Oulun Tietoteekkarit ry
hallitus@otitsun.oulu.fi

Puheenjohtaja: Lasse Määttä
Rahastonhoitaja: Juha Tiensyrjä
Sihteeri: Laura Kemppainen
Työvoimaministeri: Laura Hulkko
Tiedotusministeri: Toni Frogell
Sosiaali- ja terveysministeri: Heikki Laine
Teollisuusministeri: Janne Tuovinen
Liikenneministeri: Jouni Kovasin
Ulkoministeri: Simo Hosio
Opetusministeri: Matti Mölläri
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Jos, niin kerää 3 kaveriasi (riittää, että tiedät 
nimen) ja 5 euroa ja ilmoita joukkueesi 
viimeistään 29.2 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen jtuovi@ee.oulu.fi otsikolla 
OM-kyykkä/Fuxikyykkä + joukkueen 
nimi. Katso tarkemmat ohjeet alempaa. 
Fuxijoukkueen jäsenten tulee kaikkien 
olla samasta killasta ja olla ensimmäisen 
vuoden opiskelijoita. Osallistua saa 
vain jompaan kumpaan sarjaan. 
OM-kyykkään saavat osallistua 
kaikki Oulun yliopiston opiskelijat 
ja henkilökunta. Kilpailut 
käydään lauantaina 13.3 
yliopiston suurella Erkki Koiso-
Kanttilankadun parkkipaikalla, 
fuxikyykkä alkaen 10:00 ja 
OM-kyykkä 13:00.

Hei sinä urh(eilu/oo)llinen Teekkari/fuxi!

Oletko aina halunnut olla Oulun mestari/

fuxikyykän voittaja?

Oletko aina halunnut saada 
rispektiä/fuxipisteitä?

Jos kyykkä ei kiinnosta, tule seuraamaan mölkyn kutsuturnausta ja 
bongaa julkkuja. Lisätietoja ja kyykän säännöt löydät OAMK:n kotisivuilta 

www.oamk.oulu.fi. Kyykkää voit käydä harjoittelemassa sunnuntaisin 14:00 alkaen 
OAMKin järjestämissä avoimissa kyykkäharjoituksissa parkkipaikalla.

Joukkueiden on ilmoittauduttava viimeistään 29.2.2004 sähköpostilla
osoitteeseen jtuovi@ee.oulu.fi otsikolla OM-kyykkä/Fuxikyykkä + joukkueen nimi

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi:
1. Joukkueen nimi
2. Ainejärjestö / kilta (vain fuxikyykkä)
3. Pelaajien nimet
4. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero

JA maksettava 5 euron osallistumismaksu Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:n tilille:
Tili: 474430-213022 (Kauhavan Osuuspankki)
Saaja: OAMK ry
Summa: 5,00 euroa
Viesti: OM-kyykkä/Fuxikyykkä / joukkueen nimi

Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura



Teksuutimet 1/2004

18

Teksuutimet 1/2004

19

Seurapiiripalsta

Teksuutimien toimittaja Katri 
tapasi idolinsa Robbie Wil-
liamsin viime kesänä Lon-
toossa Madame Tussaud`n 
vahakabinetissa. ”Robbie oli 
oikea herrasmies ja meillä 
synkkasi heti”, onnellinen 
Katri kertoo. Toimituskaan ei 
voi olla huomaamatta tiet-
tyä kemiaa näiden kahden 
välillä.

OTY:n puheenjohtaja HC yl-
lätettiin itse teossa eräänä il-
tana Teekkaritalolta! Tässä ku-
vassa hän syö KASVISPIZZAA 
sitä yhtään häpeilemättä. 
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Kuten aina sanotaan, niin jälleen 
se vuosi on lähtenyt vauhdikkaas-
ti liikenteeseen. Kopo- rintamalla 
päällimmäisinä asioina ovat tätä 
kirjoittaessa Kurrin ja Jäppisen ra-
portit opintotukikuukausien leik-
kauksista ja opiskeluaikojen ly-
hennyksistä, jopa niin kiivaina, 
että tutkintorakenneuudistus jää 
jalkoihin. Ylioppilaskunnat ja muut 
tahot ovatkin ottaneet kantaa val-
takunnallisiin keskusteluihin aktii-
visesti ja nähtäväksi jää riittääkö 
tämä.

Täällä Oulussa ja nimenomaan 
teknillisessä tiedekunnassa tutkin-
torakenneuudistus edistyy hiljal-
leen ja tiedekunnan yhteistä palik-
kamallia laaditaan parhaillaan. 
Opiskelijoiden ei tarvitse suurem-
min asiasta huolehtia, sillä yli-
opiston henkilökunta on samoilla 
linjoilla uuden tutkintorakenteen 
sisällön kanssa. Hereillä kannattaa 
silti pysyä, sillä osastokohtaisessa 
uudistuksessa olisi hyvä sauma 
kehittää kursseja. Vielä odotellaan 
asetusta tutkinnon laajuudesta 
teknillisillä aloilla eli tuleeko DI- 
ja arkkitehdin tutkinto olemaan 
300 vai 330 opintopistettä. Ve-
toomuksia jälkimmäisen puolesta 
on tehty, mutta saa nähdä miten 

käy. Koulutusohjelmat Oulussa 
tulevat näillä näkymin pysymään 
lähes samoina, lukuun ottamat-
ta ohjelmia, joissa suuntauduta-
an jo yliopistoon hakuvaiheessa. 
Käytännössä tämä meinaa sitä, 
että osastoilla on yksi tai kaksi 
kandiohjelmaa ja useampi maist-
eriohjelma, mikä edelleen tarkoit-
taa, että hakuvaiheessa ei tarvitse 
päättää suuntautumista. 

OTY järjesti tammikuussa 
myös HOE- illan eli koulutus/
keskusteluillan uusille hallinnono-
piskelijaedustajille. Illan aikana 
vanhemmat edustajat kertoivat 
kokemuksistaan ja ohjeistivat uu-
sia sekä keskusteltiin ryhmissä 
miten opiskelijaedustusta voitai-
siin kehittää. Konkreettisimpana 
asiana päätettiin perustaa omat 
s-postilistat kullekin neuvostolle 
tiedonkulun parantamiseksi, joka 
koettiin keskeisimmäksi ongelma-
kohdaksi.  

Futurengistä kevättä! 

-Minna

KOPO-kuulumisia
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Pissismiä

Pissaliisat does it! Synonyymejä 
näille iloisille ihmisille ovat mm. 
teinit, teipit, pikkupillut, ritsapil-
lut, latikset, X:t, pimppiloorat, 
horot, räkikset, tixut jne. 

http://pissismi.does.it/

Smack the Pingu

Wanha mikä wanha. Mutta niinhän 
se on, että painettu sana laahaa 
aina nettimaailman perässä. Jos 
joku ei ole vielä pieksänyt pingvii-
niä niin tässä linkki.

http://henriluoma.net/pingu/

Nerojen kuningas!

Jo eläkkeelle siirtyneen matema-
tiikan professorin, Armo Pohjavir-
ran, hupaisia lausahduksia vuosien 
varrelta on koottu nettiin.

http://www.students.tut.fi/~funktio/
armo.html

Örinäheviä karaokena

Nyt on tämäkin nähty. Ja eikun 
vaan laulamaan mukana!

h t t p : / / w w w. e b a u m s w o r l d . c o m /
growl.shtml

STFU!

Hei, naisia ei sitten oikeasti saa 
lyödä! Tämä pätkä on kuitenkin 
niin hyvä, että pakko se on listata. 
Toivottavasti kyseessä on kuiten-
kin lavastettu tilanne. 

http://www.albinoblacksheep.com/flash/
stfu.php

Lisää addiktiivisia pikkupelejä

Kuinka monta sekuntia punainen 
neliö kestää sinisten palikoiden 
vyörytyksessä? Ruma, mutta toi-
saalta hemmetin addiktiivinen. 

http://www.mtbireland.com/dodge.html

Savolaiset leppoisia?

Tästä paremmaks ei savolaisuus 
ennee tule. Äänite on autenttinen 
Kuopiosta vuodelta 85 - palokun-
nan tulo kesti 5 min ja soittoja tuli 
yhdeksän, joista seuraavat saatiin 
nauhalle. Käytetään pelastuso-
pistossa opetusnauhana - kuinka 
ilmoitan avuntarpeestani hälytys-
keskukseen...

http://www.tpu.fi/~s2asavol/putki_
poikki.html

Nettilinkkejä



Teksuutimet 1/2004

22

Teksuutimet 1/2004

23

Tämänvuotisiin Akateemisen 
Kyykän MM-kisoihin oululaisia 
lähti bussilastillinen. He muo-
dostivat 11 joukkuetta loppujen 
toimiessa kannustusjoukoissa. 
Tuttuun tapaan pelit alkoivat jo 
yhdeksältä aamulla, olihan jouk-
kueitakin mukana 512 yleisessä 
sarjassa ja 64 naisten sarjassa. 
BombShelter Sultansin alkulohko 
pelattiin sopivasti ma-
japaikan takapihalla, 
ja kun kenttä oli lois-
tokunnossa, pelitkin 
sujuivat mallikkaasti 
kaikkien kolmen pelin 
voittomarginaalin ol-
lessa vähintään 20 
pistettä.

Samaan aikaan toisilla 
kentillä alkulohkois-
taan jatkoon pääsivät 
kasvatustieteilijöiden 
KS-Eny, blankolaisten 
Blagitarius Blagia-
tors, tietoteekkareiden 

Hanpit ja pahamaineisen sala-
seuran SIKOTiT-sekajoukkue 
Droit SuperStars. Pelinsä alkueriin 
päättivät otitlaisista fuxijoukkue 
OTiT 1, Saatanan Hyvä Tiimi ja 
Pacman Brothers, SIKin Top Al-
cohol, SIKOTiTin Droit RisingStars 
ja sekateekkarijoukkue Pso-ass 
(Pohjois-Syynimaan oikeistolais-
akateemikkojen salaseura).  

Pasi kuikalla jossain Jyväskylän eteläpuolella

Akateeminen MM-kyykkä 2004
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BoSSin toisen kierroksen 
ottelu pelattiin viereisellä 
parkkipaikalla. Vastus-
tajien sihti ei ollut paras 
mahdollinen; avaajan 
toinen heitto viuhui pään 
korkeudelta yli kumar-
tuneiden katsojien. Kak-
kosheittäjän ensimmäi-
nen heitto osui epäon-
nista tuomaria sääreen. 
Tuomari lähti vaihtoon ja 
vastustajat rökäletappio 
niskassaan laulukuoroon. 
Seuraava taisto käytiin 
alkulohkosta tutulla kentällä. Vas-
taan asettui kahdeksanmiehinen 
joukkue, joka hävittyään pelin 
pääsi saunomaan. Kolmannelle 
kierrokselle muista meikäläisistä 
pääsi vain BlaBla.

Hyvä tuuri kenttien suhteen lop-
pui neljännellä kierroksella. Umpi-
jäisen kentän pintaan olivat jää-
neet traktorin renkaiden kuviot, 

jotka pompottivat karttua kyyk-
kärivistön yli. Tässä vaiheessa 
loputkin oululaiset olivat tulleet 
paikalle kannustamaan, ja vas-
tustajien peliä hurja meteli ei ai-
nakaan parantanut. Tämän voiton 
jälkeen siirryimme keskusaukiolle, 
jossa kentät olivat tasaisia mutta 
loivassa mäessä ja sivulle kal-
lellaan. Seuraava peli oli tiukin 
taistomme; voitto heltisi vasta vii-

Teekkarit kannustavat Blagitarius Blagiatorsia

“Hotelli” Tornin tiivistä tunnelmaa
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meisellä kartulla kahden pisteen 
erolla. Myös BlaBla pääsi viiden-
nelle kierrokselle, jolla he kohta-
sivat voittajansa sijoittuen siten 
16 parhaan joukkoon, eikä sijalle 
21, kuten virallisissa tuloksissa 
väitetään.

Kuudennen kierroksen pelissä 
vastustajien henkinen selkäranka 
murtui hyvän pelimme ja yleisön 
valtaisan möykän seurauksena. 
Semifinaaleissa vastaan asettui 
BoSSin viime vuonna kolmannella 
kierroksella jatkosta pudottanut ja 
maailmanmestaruuden voittanut 
joukkue lappeen Rannasta. Ensim-
mäinen erä meni tiukille lukemin 
8-4 mutta toisessa erässä karttu 
ei enää pomppinut meille. Edessä 
oli siis pronssipeli.

Vastustaja oli ajautunut pitkän 
turnauksen kuluessa pahaan yli-
kuntoon eikä pelistä meinannut 

BoSSin pelit

1.1 20-43
1.2 22-57
1.3 42-66
2.  26-78
3.  41-69
4.  34-52
5.  36-38
6.  27-70
7.  39-8
8.  53-60

tulla valmista. Erätauolla yksi 
pelaajista onnistui jopa kadot-
tamaan itsensä, mutta löytyi sitten 
viereiseltä kentältä. Pisteet olivat 
osaltamme päivän huonoimmat 
mutta tärkeintä oli voitto. Finaa-
lissa voiton vei kaikkien muiden 
paitsi tamperelaisten pettymyk-
seksi tamperelainen Sauvan Her-
rat. Pronssijoukkueessa pelasivat 
Mika Pohjanen, Kalle Jokiniemi, 
Janne Jaula ja Mikko Häkkinen. 

Tulokset löytyvät osoitteesta 
http://www.kyykka.fi/tulokset/.

-ivs
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Mitalistit ja 
oululaiset joukkueet

1.      Sauvan Herrat
2.      KadonneenPokaalin
 Metsästäjät
3.      BoSS
9-16?   Blagitarius Blagiators
64.     Hanpit
72.     KS-Eny
73.     Droit SuperStars
158.    Pacman Brothers
201.    STH
233.    Pso-ass
348.    Droit RisingStars
416.    OTiT 1
436.    Top AlcoholPronssimitali lähikuvassa

Kova kannustus on puoli voittoa
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Perinteiseksi suuren yleisön 
urheilutapahtumaksi muodostunut 
Rauhalan ympärihiihdot saivat tänä 
vuonna uudet kasvot. Järjestäjistä 
riippumattomista syistä tapah-
tumapaikka oli tänä vuonna 
Vulkanaliasta tuttu Kuusisaari. 
Tällä kertaa ei kuitenkaan ollut 
portilla vastassa jääkaappipakas-
timen kokoisia portsareita vaan 
jokaisella oli mahdollisuus tuoda 
mukanaan omat urheilujuomat ja 
lämmikkeet. 

Räntäsateisesta ilmasta huolimatta 
paikalle oli saapunut suuri joukko 
innokasta haalarikansaa. Itse 
hiihtämään lupautuneena katselin 
kauhulla edessäni olevaa taivalta. 
Latu oli kolattu umpihankeen, ja 
reittikin oli ainakin kymmenen ker-
taa pidempi kuin Rauhalassa. Hiih-
tovuoroa odotellessa viihdykettä 
tarjosi niin möykkävaunu kuin 
mustahaalarinen joukkue, joka 
halusi mennä ali siitä missä aita 
oli matalin. Kyseiset taitoteekkarit 

(nimi muutettu) halu-
sivat heti alussa ylittää 
suurimman lumikasan 
mitä pihalta löytyi. Jottei 
olisi jäänyt mitään mah-
dollisuuksia nopeimpaan 
aikaan pojat vielä päät-
tivät rakentaa lumiukon.  

Edustusjoukkueemme 
oli vuorossa joten eikun 
SIK:n neverski-sukset 
jalkaan ja radalle. Suksi-
en eriparisuudesta ja lu-
isto-ongelmista johtuen 

Ympärihiihdot 4.2.2004

Limpparikoreilla luistelua rastilla 1
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Ongelmia syntyy kun yrittää pujotella tax-freessa suksilla

1. Team Ookami
2. Kaatuva pulu
3. SIK hallitus
4. Team Mies van der Rohe
5. Optiem hallitus
6. Team Poro
7. Triim Tiim
8. Charlie’s angels
9. Suomi
10.Koneen fuksipojat

2/3 joukkueesta lensi kaaressa 
lumihankeen heti ensimmäisessä 
kurvissa. Henkilökohtainen tuoma-
rimme kannusti meidät nousemaan 
ylös ja jatkoimme matkaa hitaasti 
ja sitäkin epävarmemmin. 

Ensimmäisenä tehtävänä oli siirtää 
kolmihenkinen joukkue kolmen 
limsakorin avulla jäisen radan 
päästä päähän. Pie-
nistä harha-aske-
leista huolimatta 
saimme jopa ke-
huja tyylipuhtaasta 
suorituksestamme. 
Nurkan takana 
seuraavalla rastilla 
meitä odotti tax-free 
ostosmatka. Aitojen 
lomassa pujottelu 
siroilla kakkosnelos-
lankku-suksilla ei 
ollut kovin helppoa, 
mutta lujalla tahdolla 
siitäkin selvittiin.

Toisen rastin jälkeen reitillemme 
astuivat edellä mainitut taitoteek-
karit jotka yrittivät ohjata meidät 
harhaan ladulta, sekä estää kulun 
oikeaan suuntaan. Fuksiksi älykäs 
ajanottajamme kuitenkin poisti 
esteet ladulta ja matka jatkui. 
Viimeisellä rastilla Ystävällisen 
Kaunohiihtoseuran heebot antoivat 
meille mahdollisuuden kunnon ex-
treme-urheiluun. Runon lausunta, 
yksisiteisellä lumilaudalla laske-
minen sekä volttien heittely ei ole 
mitään kovin turvallista puuhaa. 

Vaikka top-10:iin emme pääs-

seetkään, niin ainakin allekirjoit-
taneella oli hauskaa, ja omasta 
sekä joukkueeni puolesta haluan 
kiittää järjestäjiä sekä ajanottaja-
fuksiamme. 

- OTY:n hiihtojoukkueen reportteri
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OPISKELIJAT, NYT KUULOLLA!

Kesällä 2003 opetusministeriö asetti virkamiestyöryhmän 
laatimaan toimenpideohjelman yliopisto-opiskelijoiden opin-
toaikojen lyhentämiseksi. Lisäksi asetettiin selvitysmies sel-
vittämään opintotuen kehittämistä. Loppusyksystä molem-
mat toimenpideohjelmat julkistettiin.

Työryhmän toimenpideohjelmassa esitetään opintoaikaa yli-
opistoissa rajattavaksi 7 vuoteen, ja että opiskelijalla olisi 
vastaisuudessa oikeus suorittaa tutkintoonsa kuuluvat opin-
not vain siinä laajuudessa kuin ne on määritelty yliopisto-
jen tutkinnoista annetussa asetuksessa, tutkintosäännöissä, 
opetussuunnitelmissa sekä opiskelijan henkilökohtaisessa 
opintosuunnitelmassa. Selvitysmiehen raportissa opintotuki-
aikojen enimmäismäärää (65, 60 ja 55) lyhennettäisiin vii-
dellä (5) tukikuukaudella. Ainoa valonpilkahdus olisi asumis-
lisän vuokrakaton korotus 252 euroon.

Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) kerää adressia, jonka 
allekirjoittamalla ilmaiset vastustavasi edellämainittuja ra-
jauksia opintoaikoihin ja opintojen laajuuteen. Adressin voi 
käydä allekirjoittamassa ao. osoitteessa

 
Lisätietoja:

http://www.syl.helsinki.fi/ei_rajauksille.htm

Allekirjoita adressi opintoaikojen rajaamista vastaan:

http://opintotuki.sigmatic.fi/
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Tunnelmia oululaisesta Teekkariseminaarista

Oululainen Teekkariseminaari 
pidettiin Teekkaritalolla 21.2. 
Koska Teksuutimiin vaadittiin 
tiedotusryhmässä lisää kuvia, 
on tässä teille sivullinen lauan-
tai-illan huumaa.

Mari-Leena ja MattiOlli ja Saana

Hymnin aika Tiukkaa keskustelua



Teksuutimet 1/2004

30

Teksuutimet 1/2004

31

Oulun Teekkariyhdistys ry
HALLITUS 2004

Puheenjohtaja
Hanna Saari

0400 944 131
puheenjohtaja@oty.fi 

Kulttuurisika
Matti Tikanmäki

044 333 3439
kulttuurisika@oty.fi 

Phuksiohjaaja
                         

040 735 7536
phuksiohjaaja@oty.fi Taloudenhoitaja

Jukka Ohtonen
050 301 4728
taloudenhoitaja@oty.fi 

Isäntä 
Henna Lantto
040 583 6620
isanta@oty.fi 

Tiedotusvastaava
Olli Huoviala
041 549 4894
tiedotusvastaava@oty.fi 

KOPO-vastaava
Minna Palosaari

040 587 0198
kopo@oty.fi 

SOPO-vastaava
Anne Lukkarila
041 435 6097
sopo@oty.fi 

   Ulkoasiainhoitaja
Juha Tiensyrjä
044 550 0133

                        ulkoasiainhoitaja@oty.fi 

Sihteeri
Saana Askola

050 468 7494
sihteeri@oty.fi 

Hanna-Riitta Niku

Oulun Teekkariyhdistys ry
HALLITUS 2004

Kalervontie 7      
90570 Oulu     
Puh: (08) 5561 481        
Päivystykset: ma 11-14

S-posti: oty@oty.fi 
WWW: www.oty.fi 
Fax: (08) 5561 457



Teksuutimet 1/2004

30

Teksuutimet 1/2004

31




