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Pääkirjoitus

Kevätlukukausi se lähenee loppuaan. Wa-
pun merkit alkavat olla ilmassa, eikä totta 
puhuen allekirjoittanuttakaan oikein enää 
tuo opiskelu jaksa hirveästi kiinnostaa. On 
se vaan kumma juttu, että aina näin ke-
väällä opiskelumotivaatio alkaa heiketä ro-
mahten rajusti nollaan juuri huhtikuun vii-
meistä viikkoa lähestyttäessä.

Mitä vanhemmaksi tulee, sen nopeammin 
aika kuluu. Ainakin omalla kohdallani tun-
tuu, että kevään tapahtumat ovat vain vi-
lahtaneet nopeasti ohi. Koko ajan on ollut 
tekemistä ja menemistä, ja niiden välinen 
luppoaika on täytetty (muka) opiskelulla. 
Tämäkin lehti on täytetty useilla raporteilla 
erinäisistä tapahtumista ja reissuista. 

Viimeiset huhtikuun tentit vielä odottavat, 
ja sitten se alkaa: viikon pituinen Wappu! 
Silloin juhlitaan ja nautitaan elämästä. 

Ai että mitä Wapun jälkeen? Semmoisia ei 
pidä murehtia nyt. Kevät tulee, linnut laulaa 
ja elämä on ihanaa. :)

-Tane
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Wappu tekee kovasti tuloaan ja pitää 
vaan yrittää pysyä perässä. Kevään aika-
na on kerennyt tapahtua yhtä jos toista, 
suurimpina OTYn järjestäminä tapahtu-
mina ehkä oululainen teekkariseminaari 
ja Teekkarispeksi. Semmassa testattiin 
Teekkaritalon kestävyyttä, sillä paikalle 
oli ilmestynyt ennätykselliset 88 henkeä, 
ja Speksi sai puolestaan uusia käänteitä 
majoitusongelmien takia. Nach-speksi pi-
dettiin yllättäen koneen saunalla ja SIKin 
kiltahuoneella. Juhlijoita tämä uusi tila-
päinen järjestely ei tuntunut haittaavan 
sillä menoa piisasi ainakin aamukuuteen 
saakka... 

Oululaisen Teekkariwapun pituus tulee 
olemaan tänä vuonna ~neljä päivää, 
alkaen tiistaisesta Kirkkovenesouduis-
ta. Ohjelmaa piisaa siitä eteenpäin aina 
lauantai-iltaiseen fuksilakkien polttohau-
taukseen saakka, ja muistuksena kaikil-
le; ei kannata nukkua onnensa ohi, vaan 
tapahtumiin kannattaa osallistua heti aa-
musta asti (lue: puolilta päivin). Itsellä-
kin on edessä suloiseen Laanaojaan pu-
lahtaminen, eli toivoa saa että kelit suo-
sivat meitä! Pidemmän kaavan mukaan 
juhlijoita muistuttaisin nestetankkauksen 
ja tarpeellisen ravinnon määrän yhteen-
sovittamisesta. Vaikka se syöminen välil-
lä juhlintaa hidastaakin, kyllä se silti kan-
nattaa (ihan aikuisten oikeesti!).

Oikein railakasta Wappua kaikille ja naut-
tikaa siitä täysin rinnoin, niin minäkin 
teen J! 

-HC-

Hellurei ja hellät tunteet!
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Jälleen kerran oli laskiaiskansa kokoon-
tunut Reikun mäkeä laskemaan. Alhaal-
la ympäristöjaosto jakoi hernekeitoksi 
kutsumaansa kasvishernekeittoa, jo-
hon Droit tarjosi puuttuvan lihan.  Stan-
dard-sarjan voitti Tutan fuxit ja isoken-
käisissä paras oli OYY. OTYn menestys 
tässä sarjassa kaatui ahkionvetäjän lip-
suviin kenkiin (keksisi edes parempia 
selityksiä).Näin toimittajaparan raivokas 
ylimäkispurtti meni harakoille. Sivuta-
pahtumana järjestetyn OTiT-Tiima -han-
kijalkapallomatsin voitti OTiT.

Päivän päätapahtuma, Modified-luokka, 
oli houkutellut paikalle televisionkin. Ko-
neen ja OTiTin puheenjohtajat pääsivät 
oikein uutisiin. Voittajaksi valittiin yllät-
täen eniten hajonnut värkki. Voittoväline 
oli Optiemin Kossulinjojen Rostockin-bus-
si, joka puuhun osuttuaan meni säpäleik-
si. Alkoholi oli mielessä myös Koneella,  
joka laski suomalaisen erittäin kuivan 
valkoviinin mieleen tuoneella pullolla. Yli-
voimaisesti suurin rakennelma oli SIKin 
typerästä televisio-ohjelmasta esikuvan-
sa saanut Jussi’s Palace. OTiT huomioi 
Savuton yliopisto -kampanjan laskemal-
la punavalkoisella tupakka-askilla. Pro-
sen Flying Finn -lentokoneen matka jäi 

esikuvansa mukaisesti lyhyeksi. Arkkarit 
laskivat viivottimella teemalla arkkari ei 
valmistu ikinä eikä laskustakaan oikein 
valmista tullut. Ympin aiheena oli lintuin-
fluenssa ja sen vaikutus kananlihan suo-
sioon. Joukkueen kanapukuun sonnus-
tautuneesta tähänkin lehteen kirjoittele-
vasta neitokaisesta sukeutui varsinainen 
Internet-julkkis.

-Mika

Laskiainen 2004 

Droit tarjosi lihaa hernekeittoon
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Arkkareiden lasku jäi lyhyeksi

Konelaisten erittäin kuiva valkoviini

Väkeä oli totuttuun tapaan paljon

Puheenjohtajat pääsivät kymppiuutisiin
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Aina yhtä ratkiriemukkaan 
laskiaismäen jälkeen oli 
aika päästä irrottelemaan 
illan bileisiin joiden pito-
paikkana toimi tietysti Fo-
xia. Loopissa oli järjestetty 
viimevuotisen tavoin varjo-
bileet joiden vetonaulaksi 
olivat koneteekkarit keksi-
neet IDIOTS- lauluskaban. 
Sen kolmelle finalistille oli 
luvassa liput Foxiaan ja 
pääsy jonon ohi, sekä Fo-
xiassa järjestetyn finaalin 
voittajalle drinkkilippuja ja 
mainetta ja kunniaa. Tämä 
kisa tuli kuin täytekakku 
naamaan minulle ja kave-
rilleni Meri-Tuulialle, olimme nimittäin 
syksyllä aloittaneet karaokelaulun uute-
na harrastuksenamme. Ja olihan minulla 
henkilökohtaisesti takana koko elämäni 
ajan kestänyt treenaus tämäntyyppisiä 
kisoja varten, olen mm. ala-asteella osal-
listunut Tenavatähti- kisaan ja esittänyt 
viralliselle GooM03-videolle Kelly Osbour-
nen Papa don’t preach… 

Kun aamulla vielä heräsin hirveässä kurk-
kukivussa ääni aivan painuksissa, olimme 
Paula Koivuniemi -ääneni kanssa valmis 
puhkeamaan kukkaan ja voittamaan 
koko kisan. Kuten kaikilla artisteilla, riit-
tävästä nestetankkauksesta ennen laval-
le menoa piti huolehtia. Olimme raahan-
neet Looppiin mukanamme aikamoisen 
määrän kannustusjoukkoja ja kisafiilis oli 
huipussaan kun pääsimme sisään. Ensim-
mäisen shokin koimme ekan osanottajan 
astuessa lavalle. Olimme en-tiedä-millä-
logiikalla ajatelleet että Loopissa on kun-
non karaokelaitteisto, mutta sen sijaan 
lavalla odottikin mies ja kitara. Pelistrate-
gianamme oli ollut laulaa Kikan ikivihreä 
Sukkula Venukseen, mutta ensinnäkään 
biisi ei pääsisi oikeuksiinsa akustisena ja 

toiseksi, emme todellakaan olisi muista-
neet sanoja ulkoa. Pikaisen neuvonpidon 
jälkeen muutimme kappaleeksemme sa-
maisen laulajattaren biisin Apinamies. 

Kun esiintymisvuoromme vihdoin koitti, 
oli meillä molemmilla ihan Bon Voyage-
fiilis ja annoimme mennä täydestä sydä-
mestä! Minä taisin keskittyä enemmän 
laulamiseen ja M-T esiintymiseen, sanat 
unohtuivat ja piti säveltää omia mutta 
voisin sanoa että hyvin me vedettiin. Lie-
kö tuomaristoon sitten tehnyt vaikutuk-
sen varta vasten kisaa varten painatta-
mamme PUNAISET teemapaidat (TUISKU 
ja TRUKKIKUSKI), hillitön tuomariston 
nuoleskelu (”Tämä on omistettu kaikille 
koneteekkareille!”), laulutaitomme (no 
way) vai se, että todellakin näytimme 
täysiltä idiooteilta (mitä todennäköisim-
min), saimme ihan hyvää palautetta ja 
jäimme jännittämään jatkoon pääsyä. 

Monen hikisen minuutin ja noin kymme-
nen esityksen jälkeen kaikki osanottajat 
kutsuttiin lavalle. Sydämeni hakkasi täy-
siä, mutta kun tuomaristo pyysi kaikkia 
muita paitsi meitä ja kahta muuta osan-

IDIOTS-kisa ja laskiaisbileet
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ottajaa astumaan eteenpäin, tiesimme 
olevamme finaalissa. Fiilis oli sanoinku-
vaamaton! Sen jäl-
keen siirryimme Fo-
xiaan, oli aika star-
ba olo päästä monta 
metriä pitkän jonon 
ohi sisälle ravinto-
laan. Tässä vaihees-
sa alkoi kuitenkin 
kisaväsymys painaa, 
kilpailu oli ollut niin 
raskas etten olisi 
ikinä osannut odot-
taa. Tajusin kuitenkin 
kasvaneeni ihmise-
nä niin paljon koko 
kisan aikana että ei 
ollut muuta vaihto-
ehtoa kuin jatkaa. Foxiassa saimme kä-
siimme karaokebiisilistan, ja päätimme 
jälleen luottaa Kikkaan ja biisiin Tartu 
Tiukasti Hanuriin. 

Ennen meitä esiintyi ensimmäinen fi-
nalisti kappaleella Olen Suomalainen ja 
toinen kappaleella Levottomat. Meidän 
vuoromme koitti ja jostain syystä emme 
pystyneet parhaimpaamme ja suunnitte-
lemamme vuorolaulu ei oikein toiminut. 
Vedimme kuitenkin 
biisin kunnialla lop-
puun ja tuomaristolta 
saimme palautteeksi 
esim. että näytimme 
idiooteilta emmekä 
koskettaneet. Arvon 
tuomaristo, en halua 
mitenkään kritisoida 
ammattitaitoanne, 
mutta jos esitämme 
kappaleen jossa käs-
ketään ”tarttumaan 
tiukasti hanuriin ja 
näppäilemään mua”, 
ei sen ensisijainen 
tarkoitus ole ehkä 
KOSKETTAA, ellei sit-
ten satu olemaan ha-
nuristi, mistäköhän 
sellainen löytyisi… 

Kun tulokset julkistettiin, emme pysty-
neet salailemaan pettymystämme siihen 

ettemme selvinneet 
voittajiksi. Skaban yk-
köseksi valittiin Levot-
tomat-biisin esittänyt 
mieshenkilö. 

No, emme antaneet 
tämän vastoinkäy-
misen pilata iltaa tai 
tavoitteitamme tule-
vaisuudessa, saihan 
Tuiskun Anttikin levy-
tyssopimuksen vaikka 
ei voittanutkaan. Lop-
puilta sujui noudatel-
len normaalien opis-
kelijabileiden kaavaa, 

hillitöntä biletystä tappiin asti, pakko sa-
noa että olipa taas kerran aivan mahtavat 
laskiaisbileet. Lopuksi haluan vielä kiittää 
laulupartneriani Meri-Tuuliaa ja koko asi-
antuntevaa tuomaristoa mahdollisuudes-
ta toteuttaa itseämme, kiitos ja kumar-
rus!

-Katri

Laskiaisbileissä oli tunnelmaa
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Teekkareiden perinteiset Lumenveisto-
kisat järjestettiin tänä vuonna kotikau-
punkimme sydämessä eli torin rannassa. 
Pekka Pouta ei ollut pannut parastaan, 
koska sää ei ollut oikein otollinen, mut-
ta ei se silti estellyt veistäjien aherrusta. 
Ensimmäiset veistäjät saapuivat paikalle 
aamuyhdeksältä ja veistoksia hiottiinkin 
loppuun asti eli iltayhdeksään.
 
Paikalle saapui melkein kaikki killat lu-
kuun ottamatta Ympäristörakentajakiltaa 
(lievää paheksuntaa J ). Vaihtareidenkin 
lapiot olivat jääneet tällä kertaa varas-
toon, koska heidän kasansa jäi koske-
mattomaksi. Päivän kuluessa epämääräi-
set lumi/jääkasat muuttuivat esittämään 
yhtä jos toista ”Tekniikan ihmettä”. Kaikki 
veistokset olivat upeita ja kuvastivat hy-
vin aihetta. Voittajaksi selviytyi tiukan 
tuomariäänestyksen jälkeen Sähköinsi-
nöörikillan veistos, joka esitti pullona-
vaajaa. Voittokriteereiksi mainittakoon 
veistoksen toimivuus ja ulkonäkö. Epä-
virallisen kunniamaininnan voisin antaa 
Optiemin hyrrälle, joka todellakin saatiin 
pyörimään. Mahtavaa!
 
Päivän kuluessa testattiin myös Neverski- 
suksia ja pelattiin Ihmiskimbleä. Tiedo-
tusvälineetkin olivat kiinnostuneet tapah-

tumasta, joten juttua tapahtumasta tuli 
myös Oulu Radioon ja Kalevaan.  Teek-
kareiden halu rantautua pois Linnanmaan 
katakombien uumenista ei herättänyt 
suurta yleisön ryntäystä paikalle, lukuun 
ottamatta muutamaa uteliasta immeistä. 
Veistokset kiinnostivat mm. kahta pientä 
”pikku enkeliä”, jotka pyörivätkin veistä-
jien ilona koko päivän ja auttoivat tuoma-
ristoa vaativassa arvostelussa.
 
Yleisesti ottaen lumenveistokisoissa oli 
kivvaa ja ensi vuonna pistetään taas pa-
remmaksi J! Kiitokset kaikille tapahtu-
maan osallistuneille!

-Haksu-

Lumenveistokisat 12.3.2004
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Kone SIK

Prose OPTIEM

OTiT Arkkarit
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Suomen ylioppilaskuntien liitto eli SYL 
järjesti 18. maaliskuuta suurmielenosoi-
tuksen yliopistojen opintoaikojen rajaus-
ta vastaan Helsingissä. Oulussa ylioppi-
laskunta järjesti samaan aikaan paikal-
lisen tempauksen yliopistolla ja Rotu-
aarilla. Pari päivää tämän jälkeen ope-
tusministeri vahvisti vievänsä eteenpäin 
esitystä, jossa aikaraja tulisi vastaan yh-
deksän vuotta opintojen aloittamisen jäl-
keen. Lisäaikaa opintojen suorittamiseen 
saisi esimerkiksi sairauden, lapsen syn-
tymän tai armeijan suorittamisen perus-
teella. Eri puolueet ovat kommentoineet 
esitystä ja ottaneet esille SYL:n ehdot-
taman passiivirekisterin käyttöönoton. 
Passiivirekisterin ajatuksena on luoda 
järjestelmä, jossa opiskelija on joko läs-
näoleva, poissaoleva tai passiivirekiste-
riin siirretty. Passiivirekisteriin siirretään 
opiskelija, joka ei sopivalla aikavälillä ole 
saanut opintosuorituksia. Rekisteristä 
pääsee pois tekemällä opintosuunnitel-
man. Passiivirekisterissä olevia opiskeli-
joita kohdellaan opiskelija-alennusten 
ja opintososiaalisten etuuksien suhteen 
samoin kuin poissaolevia opiskelijoita. 
Tämä tarkoittaa, etteivät he ole oikeu-
tettuja opintososiaalisiin etuuksiin, kuten 
opintotukeen, ateriatukeen tai matkus-
tusalennuksiin. 

Ideana passiivirekisteri on hyvä, mutta 
sen toteutuksessa tulee muistaa, ettei se 
ala taistella tarkoitustaan vastaan. Tällä 
tarkoitan, että opintoviikkojen kertymistä 
tulee tarkkailla riittävän pitkällä aikavä-
lillä, jotta rekisteriin ei jouduta turhaan. 
Jokaisella meillähän on omat heikot, vä-

hänoppaiset kautensa… Passiivirekisteriin 
kuuluu opinto-oikeuden omaava henkilö, 
joka ei opiskele.

Kannattaa pitää mielessä, että kaik-
ki opintoihin liittyvät asiat kulkevat yli-
opiston pitkien hallinnon portaiden läpi 
ja siellä on opiskelijaedustus sitä varten, 
että opiskelijoiden mielipide tulee esil-
le päätöksiä tehdessä. Olipa kyse sitten 
uudesta tutkintorakenteesta tai jokaista 
koskettavasta diplomityöstä, niin opiske-
lijaedustajille kannattaa ilmaista mielipi-
teensä! Muulinsilta tutkintouudistukseen, 
josta sen verran mainintaa, että OYY on 
tehnyt tietopaketin kaksiportaisesta tut-
kintorakenteesta ja se löytyy mm. OYY:n 
nettisivuilta. 

Walborgsmässafton kommer!

-Minna

Kopo-palsta
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www.oamk.oulu.fi

Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura

WAPPUKYYKKÄÄMÄÄN! 

Wappukyykän mestarit 2004 ratkeavat riemusta 
tiistaina 27.4 Tuiran uimalan välittömässä lähei-
syydessä. Oheistapahtumana suoritetaan kirkkove-
nesoutuja. Tule mukaan pelaamaan tai kannusta-
maan kavereita. 

Ilmoittautumisohjeet löydät OAMKin sivuilta: 
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Edellisestä kerrasta oli jo kulunut vuosi, kun 
viisi henkilöä lähti suorittamaan äärimmäistä 
tehtävää: MallasAppron cum laude approbatu-
ria. Paitsi että kaksi näistä viidestä (salanimil-
lä Shumi ja Thommi kulkeneet) laistoivat, joten 
suorittajiksi jäivät enää (vain salanimillä tun-
netut) Oskhu, Shaana ja Juishi. Tämä laulu ker-
too näiden viiden henkilön urheasta ponniste-
lusta arvosanan saavuttamiseksi:

Mallasappro 18.3.2004



Teksuutimet 2/2004

14

Teksuutimet 2/2004

15

Oli yö, talviyö, oli sellainen yö,
jolloin oluiden kohtalon hetki jo lyö,
kun me Looppihin hiivittiin,
kun me Looppihin hiivittiin.
Oli viis, toki viis, kaljan juojia viis,
oli kaikki nyt krapulaa hankkimas’ siis
tietoteekkarist arkkariin,
tietoteekkarist arkkariin.
Kello seitsemän tippui se pommi,
ensi tuopin sai käteensä Thommi.
  Mutta vaatiihan olutta ryyppääminen,
  saati kaljan metsästys.

Kaljan toi, toki toi, baarimestari toi,
ja se lappuhun pian jo leimankin soi,
kun me vaadittiin lissää vaan,
kun me vaadittiin lissää vaan.
Ja me vaan, toki vaan, ja me juopposet 
vaan,
käytiin innolla tuoppeja kumoamaan.
Eikä peljätty krapulaa,
eikä peljätty krapulaa.
Kun miehen suu liian leveeksi aukes,
Shumin suussa jo tikit ne laukes.
  Mutta vaatiihan olutta ryyppääminen,
  saati kaljan metsästys.

Musa soi, toki soi, musa baarissa soi,
kuului huutoja: ”Lissää kaljaa ohoi!”
Juokaa tuoppia tyhjemmäks,
juokaa tuoppia tyhjemmäks.
Uutta sai, toki sai, uutta olutta sai,
joku kännissä toiselta hörpynkin sai,
joku toinen sai vissiin kaks,
joku toinen sai vissiin kaks.
Rannan lähellä liukastui Shaana,
kutsui tyttöä autobaana.
  Mutta vaatiihan olutta ryyppääminen,
  saati kaljan metsästys.

Täynnä pää, koko pää, täynnä maha ja 
pää
ilman olutta koskaan ei krapulaa nää,
eikä helpolla silloinkaan,
eikä helpolla silloinkaan.
Kaljaa päin, hikipäin, kaljatuoppeja päin,
vielä juoksimme kellon jo käydessä näin,
mutta saatu ei leimaakaan,

mutta saatu ei leimaakaan.
Oluttuoppi kun lattian murskas,
oli Oskhu jo hiukkasen hurskas.
  Mutta vaatiihan olutta ryyppääminen,
  saati kaljan metsästys.

Tuli tuo, tuttu tuo, tuli kaveri luo,
sanoi: ”Tequilapaukkuja kymmenen juo”
niitä kaadettiin kurkkuun niin,
niitä kaadettiin kurkkuun niin.
Siellä juu, toki juu, bilepaikassa juu,
leksa lentää jo, kohteena pieni on puu.
Yksi päässyt ei perille,
yksi päässyt ei perille.
Kun Juishi oli hieman erkki,
löytyi taskusta toinenkin merkki.
  Mutta vaatiihan olutta ryyppääminen,
  saati kaljan metsästys.

Kaljan metsästys
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WAPPU 2004 - VIRALLINEN OHJELMA
Tiistai 27.4
 
12.00 Soudut Tuirassa 
19.00 Elokuvakerho Lieke esittää: 
          ”Kill Or Be Killed” salissa L1
21.00 Jälkisoudut Foxiassa 

Wesibussi liikenteeseen klo 13.00

Keskiviikko 28.4

13.00 Kotikaupungin lyhyt –excursio 
          (Wesibussilla)
22.00 Ööpisgaala Radisson SASissa

Wesibussi jatkaa ”normaalia” liikennöin-
tiä klo 18 

Torstai 29.4
        
10.00 alkaen Tempaukset Torinrannassa
12.00 Fuksikisat Torinrannassa,
      Köydenveto
21.00 Waatonaaton bileet Amarillossa

Wesibussi liikenteeseen klo 13.00
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WAPPU 2004 - VIRALLINEN OHJELMA
Perjantai 30.4
 
10.00 Tempaukset päättyvät
11.45 Tempausten voittajan julistus
11.50 TeekkariWapun julistus
12.00 Franzenin patsaan lakitus, 
           Wappukulkue
14.00 Fuksikaste
21.00 Waaton bileet Foxiassa

Lauantai 1.5
 
03.33.33 Ashematunnelin Örinät
04.00 Fuksien lakitus alkaa (Åströmin       
           puisto)
05.00 Fuksien kuolema!
05.00 Sillis, Raksa
09.00 Shampanjamatinea, Linnansaari
11.00 Cassiopeia esiintyy kaupungintalon      
           portailla
14.30 Teekkaritorvien wappushow,
           Rotuaari
18.00 Fuksilakkien polttohautaus, 
           Teekkaritalo
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OHJEITA PHUKSEILLE 
WAPUNVIETTOON

Wappu, tuo ihanin aika teekkareiden elämässä, lähestyy 
yhtä nopeasti kuin lumet sulavat. Kohta on hetki, jolloin 
te ihanat phuksipallerot pääsette pulahtamaan Laanaojan 
aaltoihin (jos jäät ehtivät sulaa J). Kolmen wapun 
kokemuksella yritän antaa Teille hieman ohjeita, miten 
wappua tulisi juhlia, mutta jokainen virhe/moka tulee 
kuitenkin oppia kantapään kautta.
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Wappu alkaa viimeistään Kirkkovenesouduista ja päättyy fuksilakkien polttohau-
taukseen (suuri vaara, että wappu päättyy vasta Juhannukseen). Varaudu siis vii-
kon rientoihin jo etukäteen. Kerro porukoillesi, että ei kannata huolestua jos äidin 
pikkuprinsessa/prinssi ei vastaa viikkoon puheluihin. Täytä jääkaappi roskaruoalla 
ja loiventavilla, jotta jaksat jatkaa tahtia pahimmassakin vatasessa. Pyöräily voi olla 
hengenvaarallista wappuhuumassa (nim. ”Minna”). Muutenkin wappuna tulee sukel-
lettua paikasta toiseen, mutta mitään tapahtumia ei todellakaan kannata missata. 
Uitot ja lakitus ovat ne kaikista tärkeimmät jutut. 

Tässäpä hieman infoa phuksikasteeseen:

- Kiltojen uintijärjestys määräytyy fuksikisojen tulosten perusteella, joten niihin 
kannattaa panostaa, sillä viimeiset uimarit saavat todellakin kylpeä kunnon muta-
vellissä.
- Uimapukuun kannattaa panostaa ja kengät on pakko olla jalassa (kirppiksiltä löy-
tyy kaikki tarvittava vähällä rahalla). Myös silmälasit, kellot jne. kannattaa ottaa 
pois
- Kasteessa myös pään on pakko kastua, joten kannattaa sukeltaa kunnolla J
- Ja liukumäestä ei saa sitten hypätä!

Ja kun phuksikaste on saatu kunnialla läpi, niin vuorossa onkin sitten 
lakitus wappuaamuna:

- Lakkien jako alkaa aamuneljän jälkeen
- Lakin saa korkata vastakkaista sukupuolta oleva teekkari
- Solmuntekoa kannatta harjoitella jo kotona etukäteen, jotta se sitten pikku-
pienissä onnistuu
- Kannattaa ottaa mukaan taskuveitsi tms., jolla saa tehtyä reiät lakkiin kokardin 
kiinnittämistä varten (todella voitostapellaajat kiinnittävät kokardin vasta kotona 
selvinpäin)
- OTY:n pj HC julistaa teidät sitten teekkareiksi klo 5.00

Phuksiwappu on todellakin vain kerran 
elämässä, joten ota siitä kaikki irti. Koko 
viikon on toinen toistaan hienompia ja 
villeimpiä häppeninkejä. Ja eka kerta-
han on aina eka kerta ja sitä ei varmasti 
koskaan unohda J.  Joten nauttikaa wa-
pusta täysin rinnoin!

Wapputerveisin 

Phuksiohjuksenne Haksu

Päätoimittajan fiilistelyä viime Wapulta
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Ystävällisen kaunohiihtoseuran perinteinen raittiutta edistävä seuramatka suuntautui 
tänä vuonna Sveitsiin, Verbieriin. Yhteistyössä jälleen kerran Pettes billiga resor eli 
Elämysmatkat. 

4.3.
Lähtö tapahtui rautatieasemalta. Paikalla piti olla klo 15.30. Bussia vaan ei näkynyt 
missään. Jonkin aikaa ooteltiin ja Toiviaine soitteli kylät läpi. Bussikuskin puhelinnu-
mero saatiin kaivettua jostain, olivat tulossa Jyväskylän pohjoispuolella lähellä Kem-
pelettä. Syykin oli varsin hyvä: TPS:n voitonjuhlat olivat jatkuneet aika pitkään. To-
dellisuudessa kyse taisi olla aikaerosta välillä turku-Suomi. Lopulta päästiin matkaan 
noin tunti aikataulusta jälessä. Viini alkoi virrata ja edellisiltä reissuilta tuttu ja kaik-
kien rakastama Iron Maiden –maraton laitettiin alulle. Jossain välissä siirryttiin ruåttin 
puolelle. Laulettiin hymni.

5.3.
Klo 0.0? Matkapäiväkirja tuhoutui. Tämä vaikeutti hieman jutun kirjoittamista. Bileet 
alkoivat hiipua kolmen aikaan aamulla. Kuitenkin eräs nimeltä mainitsematon teekka-
ri piti meininkiä yllä neljään asti mm. räppäämällä tulevan kesähitin Kiinnostaa( ), Ei 
Kiinnosta(x). Markus-sedän kommentti ”Meehän * nukkumaan, et sinäkään voi val-
voa koko matkaa” sai lopulta muusikon alun hiljaiseksi. Aamulla oltiin Tukholmassa ja 
otettiin kyytiin muutama kuski edellisten lähtiessä työkyvyttömyyseläkkeelle. Samal-
la todettiin, että aurinko nousee turusta. Hauska episodi sattui Jönköpingissä, jonka 
mäkkärissä pidettiin ruokatauko. Markus päätti soittaa tien päältä ko. paikkaan, että 
laittavat bicmaccejä tulelle. Jokin puhelinkeskusteluissa meni kuitenkin pieleen, kos-
ka mäkkärissä ei meitä osattu odottaa. Kävi ilmi, että jönkkerissä on toinenkin mäk-
ki tien varressa. Siellä on varmaan vieläki 50 ateriaa oottamassa. Matkaa jatkettiin 
Tanskan läpi Saksaan.

6.3.
Perille verppariin saavuttiin aamupäivällä ennen yhtätoista. Saimme kunnian tavata 
erään suomalaisen alppihiihdon legendan, kun Mr. Halme nakkasi tavaramme käm-

YKHS: Verbier 4-15.3.2004
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pille. Kämppä oli ihan jees, mutta sinne ei jääty hieromaan, sillä tosimies painuu heti 
mäkeen. MoFo:n huipulla käytiin ihmettelemässä keliä, mutta sumua oli sen verran 
paljon, että päätimme tulla alas rinnettä pitkin. Laskimme vielä Stairway to Heavenin, 
joka kuuluu alueen legendaarisimpiin ja samalla yliarvostetuimpiin offareihin. Lunta 
oli mukavasti, näkyvyyttä vähän heikommin. Illalla oli tervetulojuhla jossain ravinto-
lassa, jonka nimeä en muista. Satoi lunta..

7.3.
Vilkaisu säätiedotukseen: uutta lunta huipulla 30 cm. Kylässä oli pilvistä. Laskupo-
rukkamme, jonka muodostivat liukulautailijat Toippa, Jaska, Erno, Viitala sekä minä, 
päätti lähteä katsomaan huipulle kelejä. Pilvet roikkuivat noin kolmessa tonnissa, to-
pissa 3330 metrissä paistoi aurinko. Laitoimme laudat jalkaan ja korkkasimme MoFo:
n bäkkärin. Uutta lunta oli paljon ja se oli hyvää.

8.3.  
Aamu valkeni pilvisenä. Lähdimme Bruso-
niin harrastamaan metsähiihtoa. Paikalla 
oli lähes koko Suomiposse sekä muuta-
ma aboriginaali. Ilma ei kirkastunut, joten 
lähdimme takaisin Verbierin kylään. Kä-
vimme Offshoressa katselemassa p.. eiku 
juomassa jaffaa. Apres-skitä vietettin Pub 
Mont Fortin terassilla, suomalaisten olo-
huoneessa. Myöhemmin meillä oli yhtei-
nen fondueillallinen, joka joidenkin osalta 
jatkui aika pitkään.

9.3. 
Aurinko paistoi. Kävimme taas laskemassa 
bäkkärin, tällä kertaa Super Bowlin. Bow-
liin piti vähän haikata, mutta lasku oli sen 
arvoinen. Hannu Hanhet(=me) löysivät 
jälleen puuteria ja paljon. Iltapäivällä hu-
vittelimme laskemalla pari kertaa Barry´s 
Bowlin, jonne myös piti haikata muuta-
ma metri. Allekirjoittanut yritti oikolaskea 
bowlin leveän alaosan. Yritys päättyi to-
della näyttäviin etuvoltteihin laskun loppu-
puolella. Kalju kesti vahingoittumattomana. Afteri Pubissa, luonnollisesti.

10.3.
Jälleen bäkkärillä. Valitsimme taas hieman turistireitistä poikkeavan linjan ja pölly-
timme antaumuksella puuteria. Iltapäivällä laskimme vielä Vallon d`Arbi –nimisen 
reitin, joka oli lepposaa lojottelua alppimaisemissa. 

11.3.
Aamulla oli puolipilvistä. Uutta lunta oli tullut alhaalla paljon ja se oli todella kuivaa, 
lähes American powderia. Lämmittelimme laskemalla kahdesti Col des Minesin, jonka 
alapuolella kuoli alkutalvesta muutama turisti, joiden niskaan koko seinämä vyöryi 
muutaman lumilautasahan avustuksella. Seuraavaksi siirryimme Mont Gelelle, josta 
pääsee alas vain offareita pitkin. Haikkasimme harjannetta kohti määränpäätämme, 
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Banana Bowlia. Haikki oli välillä aika 
kuumottava, kaatuminen olisi ollut 
kohtalokasta. Itse lasku olikin sitten 
yksi parhaista, lunta oli polveen asti 
ja jyrkkyyttäkin riittävästi. Muut seu-
rueen jäsenet lukuun ottamatta Vii-
talaa ja allekirjoittanutta olivat sen 
verran hätähousuja, että valitsivat 
väärän reitin. Kai se Mikki Hiirikin on 
ihan kova juttuJ

Päätimme jatkaa reippailua, kos-
ka tehokasta aikaa oli jäljellä vielä 
muutama tunti. Tutustuimme Ikaros 
–nimiseen reittiin, joka laski samalla 
patojärvelle kuin MoFo:n bäkkärikin. 

Laskun eteen piti haikata puoli tuntia, mutta se oli sen arvoinen. Totuttuun tapaan 
afteria vietettiin Pubin terassilla koko Suomipossen voimin.

12.3.
Viimeinen laskupäivä. Laskimme Ikaroksen uudelleen. Haikki oli yksi reissun pahim-
mista, tuuli oli tehnyt lumesta todella vyöryherkkää. Rukouksemme kuitenkin kuul-
tiin ja pääsimme ylös. Itse lasku oli suojan puolella ja totesimme lumen olevan riitä-
vän stabiilia turvallista laskua varten. Alhaalla patojärven reitillä tapasimme muita-
kin suomalaisia, mm. Skielvis –jengiä sekä muutamia tyttöjä, jotka olivat viettäneet 
verpparissa koko kauden. Jälkipelit jälleen Pubin terassilla. Illalla pidimme koko poru-
kalla bileet yhdessä Suomi –kämpässä. Meno jatkui todella myöhään..

13.3. 
Lauantai ja kotiinlähtö edessä. Kämpät piti luovuttaa klo 10, jonka jälkeen oli aikaa 
shoppailla ja ja lähettää postikortit. Haikein mielin lähdimme kohti kotia iltapäivällä.

14-15.3.
Sama kuin menomatkalla. Legendaarisia lausahduksia mm. ”Turku pyyhkii!” ja ”Tur-
ku, kaasu on oikealla!” Kuka lie lausunut;) Burger Kingissä suola ja ranskalaiset yh-
distettynä paperipussiin näyttivät aika maittavalta yhdistelmältä. Oulussa oltiin jos-
kus maanantaiaamuna.

Yhteenveto reissusta:
Reissu oli kaikin puolin todella onnistunut. Mitään isom-
pia haavereita ei sattunut, hyvä näin. Verppari oli hyvä 
valinta matkakohteeksi, sieltä löytyi jokaiselle jotakin. 
Myös ajankohta ja kelit osuivat nappiin, viikon aikana sa-
toi uutta lunta noin 60 cm ja joka päivä pystyi laskemaan. 
Vastaavia dumppeja tulee ehkä pari kaudessa, meille sat-
tui talven paras viikko. Porukka oli hyvä, kiitoksia kaikille 
mukana olleille, erityisesti Toipalle ja Jaskalle järjestelyis-
tä. Ens talvena reissataan taas johonkin päin Alppeja.

-YKHS
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OM-kyykkä 13.3.2004

Skandaali OM-kisoissa - MM-pronssi-
joukkue jäi viidenneksi

Lauantaina 13.3 pelattujen Akateemisen 
kyykän Oulun mestaruuskisojen suu-
rin yllätys koettiin puolivälierissä, kun 
Tampereella Akateemisen kyykän maa-
ilmanmestaruuskisoissa hyvin menesty-
nyt BoSS tippui jatkosta tuloksella 31-
34. Se, että jatkoon päässyt joukkue oli 
Pso-ass Toivottomat, korostaa yllätyksen 
suuruutta. Edellämainitussa joukkueessa 
pelasi muun muassa tätä lehteä päätoi-
mittava, 4H-kerhon puheenjohtajuuden 
samana päivänä sopo-
sorsalle luovuttanut in-
fon vanha setä Taneli 
Rautio. BoSSin tappios-
ta tyrmistynyt kapteeni 
Mika Pohjanen kertoi 
paikan päällä Teksuu-
tisten toimittajalle seu-
raavaa: ”Kyse ei ollut 
siitä, että olisimme pe-
lanneet huonosti, vas-
tustaja pelasi vain pa-
remmalla tasolla kuin 
me, emme saaneet it-
sestämme irti voittoon 
vaadittavaa suoritusta. 

Tällaista sattuu, mutta so not, elämä on 
laiffii ja ihmisen parasta aikaa. Seuraavan 
viikon käytämme mentaaliharjoituksiin ja 
prinsiippien laatimiseen ensi viikonlopun 
Oulun Kyykkäliigan finaaleihin. Tämä tu-
los on nyt nollattava ja keskityttävä 110-
prosenttisesti tekemään paras suorituk-
semme OKL:n finaaleissa ja katsottava 
mihin se riittää. Jos ei viikon päästä tule 
pytty kotiin, päitä tulee putoamaan.”
        
Pronssipelissä kohtasivat todelliset yllä-
tysnimet: Pso-ass Toivottomat ja STH. 
STH:n paras meriitti on vuoden 2003 

Wappukyykän voitto, 
Pso-ass oli tähän asti 
onnistuneesti välttä-
nyt voitostapellamisen. 
Peli oli tiukkaa vääntä-
mistä ja ottelu oli kah-
den erän jälkeen tasan 
36-36. Paremmuus rat-
kaistiin kahdella puo-
likkaalla erällä, jossa 
kaikki pelaajat heittivät 
kahdesti normaalin nel-
jän sijasta. Jatkoerän 
tuloksella 88-94 Pso-
ass sai pronssia.
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Finaalissa kohtasivat odotusten mukaises-
ti BoSS ja Droit, edellisvuoden finaalipa-
ri. BoSSia edusti kuitenkin Pacman Brot-
hersin nimellä kulkenut ”kakkos”joukkue. 
Kahdesta voitosta pelatun finaalin voitti 
suoraan kahdella voitolla Droit Super-
stars luvuin 37-41 ja 27-38 kokoonpa-
nolla Jaakko Sakaranaho, Juhani Onkalo, 
Pekka Aho ja Teemu Haapala. Paremman 
puutteessa päästämme jälleen ääneen 
BoSSin kapteenin: ”BoSSin ja Droitin pe-
lit menivät tänään tasan 2-2. Voitimme 
alkulohkomme viimeisessä pelissä Droit 
RisingStarsin 14-41 ja heti sen jälkeen 
neljännesvälierissä uudestaan 20-21. 
Tämä peli oli sekä tuloksiltaan että abso-
luuttisen objektiivisesti arvioiden turna-
uksen parasta antia. Jos olisimme jälkim-
mäisen pelin hävinneet, finaali olisi hy-
vinkin saattanut olla Droitin jäsentenväli-
nen. Se olisi ollut suoraan sanottuna ka-
tastrofaalinen tilanne. Jos tästä päivästä 
nyt jotain hyviä puolia pitäisi löytää, niin 
kyllä me ainakin pärjättiin paremmin kuin 
Hanpit. Pelit olivat tiukkoja ja viihdyttä-
viä, ja saatiinpa ainakin vaihtelua, kun 
yhtä lukuunottamatta ennakkosuosikit 
jäivät mitalipelien ulkopuolelle.”
        

Fuksikyykässä voiton vei SIKin joukkue: 

voittoisassa joukkueessa pelasivat Tuo-
mas Turpeenoja, Juho Suomela, Tuomas 
Teittinen ja Jussi Tervo. Hopea meni Op-
tiemille. Syksyllä alkaneen Oulun Kyyk-
käliigan mestaruus ratkaistiin kaksipäi-
väisissä playoffeissa 20. ja 21. maalis-
kuuta. Finaalissa kohtasivat jokavuotiset 
BoSS ja Droit. Historia toisti itseään myös 
voittajan suhteen; BoSS voitti otteluin 3-
2. Pronssia vei Blagitarius Blagiators Pso-
assin jäädessä neljänneksi. OM-kyykän ja 
OKL:n ottelutulokset ja henkilökohtaiset 
pisteet löytyvät OAMKin kotisivuilta osoit-
teesta www.oamk.oulu.fi.

-Mika

KS  Sista Enyn tyylinäyte
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1. Droit Superstars

2. Pacman Brothers 3. Pso-ass Toivottomat

Fuksikyykän voittajat: SIK
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Seherazade - eli yhden yön juttu

Tänäkin keväänä oululaisilla Teekkareilla 
oli kaksinkertainen tilaisuus kokea spek-
sin luvattoman hauska laulupitoinen iloit-
telu, kun Teekkarispeksi repesi Oulussa 
19.3. ensi-illan merkeissä ja heti perään 
20.3. toisella näytöksellä. 
 
Vuoden 2004 Teekkarispeksin nimi oli 
Sheherazade eli yhden yön juttu. She-
herazade on Tuhannen ja yhden yön ta-
rinoihin perustuva tarina itsevaltiaasta, 
Bagdadin kalifista, joka ottaa joka päivä 
itselleen uuden vaimon ja teloittaa tä-
män aina aamun koitteesta. Uusin vaimo, 
Sheherazade, ryhtyy kertomaan henken-
sä pitimiksi uskovaisten ruhtinaalle tari-
naa mistä löytyy yllättävän paljon tuttuja 
asioita...
 
Teekkarispeksi ei tuttuun tapaan jättänyt 
ketään yleisöstä kylmäksi, vaan säilytti 
otteensa alusta loppuun saakka, pitäen 
loppuratkaisun loppuun asti lähes yllä-
tyksenä. Vaikka yleisön joukosta kuului 
välillä lähes amatöörihuutoja (”Vaihtakaa 
miekkoja!”), oli oululainen yleisö, spek-
siläisten mielestä, loistava ja varmasti 
koko kiertueen aktiivisin. ”OMSTART!” 
kajahti sen verta usein että perjantain 

Teekkarispeksi 2004
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näytös venyi 31⁄2-tuntiseksi ja lauan-
tain näytös 4-tuntiseksi. Yhtä aktiivista 
yleisöä toivoisi varmasti kaikki näkevän 
myös jatkossa, onhan oululainen yleisö 
tunnettu toimivasta yleisöstä.
 
Lauantain näytöksen jälkeen oli tuttuun 
tapaan vielä Naksut, jotka aiemmista 
vuosista poiketen järjestettiin ”koneen 
saunalla”. Onnistuneista Naksuiluista 
suurin kiitos kuulunee Sähköinsinöörikil-
lan hyvin toimiville järjestelyille, tarjoi-
luille ja tietenkin baarimestareille! ”Var-
sin kosteat Naksut... *hik*”
 
Ensi vuonna Teekkarispeksi seuraavan 
kerran, ennen sitä saamme vielä myö-
hemmin ilmoitettavana ajankohtana 
nauttia tamperelaisten NääsPeksistä.

 
”Voi, minä missasin speksin...!” 
”Oma on häpeäsi, mutta onneksesi syk-
syllä tulee taas NääsPeksi!”

-Kulttuurisika Matti

Kasa huudettu

Kuuluttaja varasti shown
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Sakot ovat uuden järjestyslain mukaisia. Järjestyslaki kos-
kee yleisesti käytettäviä paikkoja riippumatta siitä, kuka ne 
omistaa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi tiet, kadut, jal-
kakäytävät, torit, puistot, uimarannat, urheilukentät, hau- 
tausmaat, yleisön käytössä olevat rakennukset, kulkuneu-
vot, virastot, toimistot ja ravintolat.

Wanhemman teekkarin hillitty wappu

Haalarin kuivapesu ja tärkkäys 20 €
Wappupallo torilta 10 €
Kertakäyttöpöytäliina samppanjamatinealle 5€
Samppanjamatinea skumppapullo 10 €
Samppanjamatinean eväät 15 €
Wappukissan kytkemättä pitäminen rikesakko 20 €
Waaton bilelippu ja sillislippu 10 €
Tunti vesibussissa 2 €
Wapun taksikulut 20 €
Ilmoitus Kalevaan wappuheilan etsimiseen 10 €
Ööpinen ja Ympin tyttökalenteri 11 €
Patioilla ja buarissa juodut juomat 25 €
Lounas hienommassa ravintelissa 20 €
Retkituoli uittojen katsomiseen 10 €
Siksari olutta uittoihin 5 €
Cuubalainen sikari terassille: 10 €
Yhteensä: 203 €

Erilaisia Wappubudjetteja
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Nuukuusviikko-Wappu

Paketti ruisleipää 2,25 €
Meetwurstipötkö 8 €
3 purkkia hernekeittoa 2,10 €
Könttä juustoa 5 €
Paketti nakkeja samppanjamatinealle 1,20 €
20 l kotiviinipakkaus 10 €
4 kiloa sokeria viiniin 4,40 €
Järkyttävä havajipaita kirppikseltä 2 €
Bilelippuja vain osaan pirskeistä: 15 € 
Rulla serpentiiniä 1 €
Käynti ensiavussa kekellä yötä 22 €
Kotiviinin oksentaminen julkisella paikalla rikesakko 20 €
Ööpinen ja Ympin tyttökalenteri 11 €
Tunti vesibussissa 2 €
Tuloja 100kpl:sta kerättyjä pulloja 15 € 
Yhteensä: 90,95 €

Kaikki ilo irti wapusta, hinnalla millä hyvänsä

Lauluesityksen järjestäminen julkisella paikalla rikesakko 35 €
Bileliput kaikkiin mahdollisiin pirskeisiin 25 €
Ööpinen ja Ympin tyttökalenteri 11 €
10 tuntia vesibussissa 20 €
2 mäyrällistä olutta 17,60 €
2 pulloa kossua 18,40 €
Paariin tuhlattu omaisuus: 52 €
2 l appelsiinimehua lantringiksi 2 €
Vesimelooni iso 10 €
Skumppapullo 8 €
Viinipullo 7 €
Bussimatkoihin menneet rahat 24 €
Taksimatkoihin menneet rahat 10 €
3 kpl känkkyjä 15 €
Kilo wappukrääsää tiimarista 17 €
Pientä purtavaa kuten oliiveja aamuksi 25 €
Typerä wappupaita fiorellasta 7 €
Yhteensä: 304 € 
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Avoimet kansalliset järjestettiin totuttuun tapaan Pullingissa. Tänä vuonna mukana 
oli 44 suksijaa/lautailijaa. Kisat saatiin vietyä läpi pienistä teknisistä ongelmista huo-
limatta. Porakone oli rikki ja radioista loppu patterit, ei mitään isompaa. 

SARJA: Suksi naiset
# KILIPAILIJAN NIMI AIKA (s)

1. Mäkelä Ritva 51,89

2. Pesola Pirjo 54,91

3. Korhonen Henna -

SARJA: Suksi miehet
# KILIPAILIJAN NIMI AIKA (s)

1. Rapeli Mikko 41,60

2. Niskanen Tero 43,50

3. Aarnio Janne 44,10

4. Rapeli Jaakko 44,50

4. Pahkala Jukka 44,50

SARJA: Lauta naiset
# KILIPAILIJAN NIMI AIKA (s)

1. Junes Suvi 57,80

2. Taavettila Henna 69,70

3. Yliaska Nina 71,40

4. Savolainen Jenni 73,70

5. Ruohonen Anna 74,05

SARJA: Lauta miehet
# KILIPAILIJAN NIMI AIKA (s)

1. Paso Tuomas 50,90

2. Mäcklin Olavi 51,61

3. Pöyry Arttu 51,65

4. Keränen Matti 52,38

5. Toiviainen Antti 52,40

SARJA: Ö-sarja
# KILIPAILIJAN NIMI PISTEET

1. Rapeli Mikko 9

2. Rapeli Jaakko 8

2. Paso Tuomas 8

YKHS: Avoimet kansalliset 31.3.2004

Jokaisesta sarjasta on tilanpuutteen vuoksi mainittu vain viisi parasta
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