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Heippatirallaa.

Nyt se on ohi! Viimeinen nakki tältä vuo-
delta on ohi ja Teksu 4/04 on viimeinkin 
valmis. 

Joulu tulla jollottaa. Olitpa sitten opis-
kellut hiki hatussa tai vähän rennommin, 
niin heitä opintoviikot vähäksi aikaa mie-
lestäsi ja nauti joulusta. 

OTYn vaalikokouksessa päätettiin yhdis-
tää tiedotusvastaavan ja päätoimittajan 
hommat. Ensi vuonna Teksun teille tuot-
taa tiedotusvastaava Jouni Knuutinen. 
Onnea ja jaksamista hänelle näihin hom-
miin. 

Näkemiin (mutta ei hyvästi).

-Taneli
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Puheenjohtajan palsta
Hellurei ja Hellät Tunteet!

Vielä viimeisen kerran kiusaan teitä arvon jäsenet tur-
hilla jorinoillani. Vuosi on mennyt yllättävän nopeasti, 
vaikka alussa tuntui että loppua tule ikinä. :) Viimei-
senä rutistuksena OTYllä on vielä PicoJoulet jäljellä ja 
toivottavasti kaikki tulevat sankoin joukoin sinne juh-
listamaan pikkujoulukautta vaikka osalla se on tainnut 
alkaa jo muutama viikko sitten...

Kiitokset siitä että vuosi on sujunut niinkin mallikkaas-
ti kuuluu ehdottomasti meidän hallitukselle ja toimi-
henkilöille. Kaikki ovat kantaneet kortensa kekoon ja 
kiitettävästi hoitaneet oman reviirinsä. Uusi hallitus 
valittiin 29.11. pidetyssä vaalikokouksessa (kesti tänä 
vuonna vain 6,5h) ja uudessa kokoonpanossa löytyy 
myös muutama tämän vuoden toimijakin. Itse päätin 
jättää leikin väliin vaikka sihteeriksi jo kerittiinkin 
esittää. :) On se jo aika antaa tilaa nuoremmille ja 
innokkaammille toimijoille, vaikka omalla taval-
laan onkin haikea mieli. 

Ainejärjestötoiminta on vienyt paljon mutta eh-
dottomasti antanut enemmän. En siis missään 
nimessä kadu sitä että fuksina vuonna –00 
lupauduin lähtemään Prosessikillan seuraa-
van vuoden hallitukseen tiedotusvastaa-
vaksi. Kiltatoimintaa ei pidä nähdä mör-
könä joka haittaa opiskeluja, sillä oman 
aikansa organisointi on täysin meistä 
jokaisesta itsestämme kiinni. Samoin 
kiltatoiminta opettaa asioita mitä et iki-
nä tule koulun penkillä oppimaan mutta 
tulet varmasti tulevaisuudessa tarvit-
semaan. Tämä vain koko kansalle tie-
doksi.

Eli vielä kerran kiitos OTYlle ja tietenkin 
Prosessikillalle siitä mitä on minulle an-
tanut ja opettanut. 

Hyvin ja turvallisin mielin luovutan tehtä-
väni Määtän Lasselle ja toivotan koko uu-
delle OTYlle onnea ja riemukkaita hetkiä 
ensi vuodelle! 

-HC-



Teksuutimet 4/2004

4

Teksuutimet 4/2004

5

OTY44-sitsit
Oulun Teekkariyhdistys juhli 44-vuotista taivaltaan 

järjestämällä pikkujoulusitsit 4.12.2004

Seremoniamestarina toimi Jari ”Jarru” Partanen, OTYn 
puheenjohtaja vuodelta 2000.

Puheen naiselle piti Oula Pulju, OTYn isäntä vuodelta 
2000.

Joulupukkikin kävi kylässä.TeeKu esiintyi alkuillasta, ennen jatkoille lähtöä tansseja 
säestivät Teekkaritorvet.



Teksuutimet 4/2004

6

Teksuutimet 4/2004

7

Kerran vuodessa tulevat ne kaksi päivää 
kun yliopiston käytävät täyttyvät eksy-
neen näköisistä lukiolaisista jotka kuu-
meisesti yrittävät löytää sitä oikeaa alaa 
itselleen yliopistoltamme. Kolmatta vuot-
ta ständillä seisoneena voin kertoa teille, 
hyvät lukijat, pari huomiota jotka olen 
noista abiturienteiksikin kutsutuista tei-
neistä tehnyt.

1. 47% ei tiedä eroa yliopiston ja ammat-
tikorkeakoulun välillä.
2. 78% lähettää ihailevia katseita möyk-
kävaunun suuntaan aina kun se kulkee 
ohi.
3. 87% saa täysin hiljaiseksi, kun sanoo 
heille sanat ”logistiikka”, ”laadunhallinta” 
tai ”tilaus-toimitusketju”.
4. 19% ensimmäinen kysymys ständillä 
on: ”Mitkä bussit menee keskustaan?”
5. 69% ei vielä tiedä miksi haluaa isona.
6. 99% tulee ständille keräämään vain 
karkkia.
7. 78% abipojista käyttää saadut esitteet 
vessanpaperina.
8. 98% on täysin hukassa yliopistolla.
9. 100% ei vielä ymmärrä miten mah-
tavaa Teekkarielämä oikeasti on vaikka 
osalla jonkinlainen kuva saattaa jo olla-
kin.

Itsekin kiertelin hiukan katselemassa eri 
ständejä, ja pakko myöntää että TOL:lla 
oli erittäin mielenkiintoinen ständi Xbo-
xeineen, mutta ylivoimaiseksi ykkösek-

si nousi sähkö- ja tietotekniikan osaston 
”rakenna oma multivibraattori” -kyltti, 
kiinnostus tähän voi ehkä johtua suku-
puolestani.

Huomasin myös että yksi iso ero abin ja 
yliopisto-opiskelijan välillä on että kun 
odotetaan pääsyä johonkin, yliopisto-
opiskelija seisoo odottamassa, abi menee 
istumaan lattialle seinää vasten. Itsekin 
tein tätä jatkuvasti lukiossa, ja nyt vas-
ta tajusin sen jääneen kokonaan pois. Oi 
niitä aikoja.

Abipäivillä käytävät ovat niin täynnä että 
menee 10 minuuttia jotta pääsee L1:stä 
L2:een, ja joitakin opiskelijoita tämä tun-
tuu suuresti harmittavan. Pakko myön-
tää että tällaisia ajatuksia käy itselläkin 
mielessä raivatessa tietä luentosalista 
toiseen, mutta minä ainakin olen hyvin 
iloinen että joka vuosi näin suuri määrä 
abeja jaksaa kiinnostua yliopistostamme 
ja haluaa tulla tänne opiskelemaan!

-Katri

ABIPÄIVÄT 10.-11.11-2004 
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Mari

1. Kolari.
2. Kivaa on ollut.
3. Ei oikein.
4. Opiskelupaikka on mielessä, 
historia kiinnostaa eniten.

Miikka

1. Nivala.
2. Ihan jees.
3. Ehkä vähän, en ole ehtinyt tut-
kia kaikkia mahdollisuuksia vielä.
4. Lähinnä mukava reissu.

Lasse

1. Eletieltä.
2. 3 minuutin jälkeen aivan mah-
tavalta. Hirmu yllättynyt olen täs-
tä väenpaljoudesta.
3. Ei kiinnosta, mieltymykseni 
ovat enemmän historiassa ja äi-
dinkielessä. Teekkarit kumminkin 
rules, varsinkin logopedit.
4. Tää yliopisto ei ehkä oo kuiten-
kaan se mun omin juttu.

1. Mistä kaukaa?
2. Miltä abipäivät ovat tähän mennessä tuntuneet?
3. Kiinnostaako teknillinen ala?
4. Oletko hankkimassa tietoa tulevasta opiskelupaikastasi vai onko tämä vain mukava reissu?

Abipäivät 2004 pikagallup

Ylhäällä:
Infoverkostojen pojat 
eivät ole helppoja, 
paitakin sen todistaa.

Oikealla:
Arkkarien ständi.

Koneen mopo.
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Vuosi alkaa lähestyä loppuaan ja minun-
kin tulee aika siirtyä sivummalle tarkkai-
lemaan kopoilua. Tällä kertaa lähes toi-
selle puolelle maapalloa, mutta saapahan 
ainakin sitä kohuttua ”etäisyyttä” asioi-
hin. Näkee metsän puilta ja lippa lappa… 
Ensi vuoden kopo-vastaavaksi valittiin 
Olli ”Oksu-Poksu” Huoviala, jolla on ensi 
syksynä suuri urakka seurata tutkintouu-
distuksen toimeenpanoa.

Tänä vuonna on tapahtunut koulutuspo-
litiikassa paljon. Suurimpana tietenkin 
on ollut tutkintouudistuksen suunnittelu, 
mutta muutakin jännää se opetusminis-
teriö on keksinyt. Keväällä ylioppilaslii-
ke heräsi vastustamaan tutkintoaikojen 
rajauksia. Tutkintoaikoja on suunniteltu 
rajattavan yhdeksään vuoteen, jossa oli-
si kahden vuoden pidennys mahdollinen 
hyvällä syyllä. Vastikään ilmoitettiin, että 
päätös rajauksista siirtyy ensi keväälle. 
Tällä hetkellähän meillä on ikuinen opis-
keluoikeus. 

Keväällä pinnalla oli myös tulevan DI-
tutkinnon laajuus. Tutkintouudistuksessa 
muutetaan opintoviikot pisteiksi ja vali-
tettavasti kaikkien tutkintojen laajuudek-
si tulee sama 300 opintopistettä muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa, että tällä het-
kellä DI-tutkinnon ja esimerkiksi KTM:n 
tutkintojen laajuusero 20 ov häviää. 

Tänä vuonna on ollut esillä HOPS eli hen-
kilökohtainen opintosuunnitelma. Ope-
tusministeriö vaatii jokaiselle opiskelijal-
le tällaisen tulevaisuudessa. Siitä, mikä 
HOPS on käytännössä teknillisessä tie-
dekunnassa, ei vielä ole selvyyttä. Se ei 
välttämättä ole suunniteltujen kurssien 
listaus paperille, vaan se voi olla myös 
jotain ihan muuta.

TEK on myös tehnyt tutkimuksiaan teknil-
liseen korkeakoulukoulutukseen liittyen. 
Elokuussa julkaistiin FUTURENG-hank-
keen loppuraportti, missä on tutkittu tek-
nillisen koulutuksen tulevaisuudennäky-
miä. Samainen liitto totesi alkusyksystä, 
että oltiin työttömyyden kanssa samassa 
jamassa kuin lamavuosina tekniikan alal-
la. Toivottavasti parempaa on luvassa.

Oulun yliopisto on mukana JOO-sopimuk-
sessa tästä syksystä alkaen. JOO eli jous-
tava opinto-oikeus tarkoittaa, että voit 
mennä suorittamaan haluamaasi kurssia 
minne tahansa toiseen yliopistoon Suo-
messa osaston luvalla.

VUOSIKATSAUS 
KOULUTUSPOLITIIKKAAN
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                     Hallitus 2005:

Puheenjohtaja Lasse Määttä   OTiT
Sihteeri Mikko Heiskanen   SIK
Taloudenhoitaja Juha Tiensyrjä  OTiT
Fuksiohjaaja Anne Lukkarila   Optiem
Kulttuurisika Johanna Päkkilä  YMP
Suhdevastaava Heini Hämäläinen  YMP
Isäntä Katri Pitko    Optiem
Tiedotusvastaava Jouni Knuutinen  OTiT
KOPO-vastaava Olli Huoviala  OTiT

            Ylemmät toimihenkilöt 2005:

Emäntä Lassi Kojola    Kone
Webmistress Markus Haataja  Kone
Pikku-possu Matti Tikanmäki  SIK
KV-vastaava Anna-Leena Pitsinki  YMP
Urheiluvastaava Erno Juntunen  SIK
Graafikko Mikko Ohtamaa   Optiem 

Oulun Teekkariyhdistyksen vaalikokous pidettiin 29.11. Seuraavat toi-
mijat valittiin OTYn hallitukseen ja toimihenkilöiksi yli kuusi tuntia kes-
täneen kokouksen kuluessa.

Teknillisessä tiedekunnassa oli toista ker-
taa orientaatioviikko fukseille heti alku-
syksystä. Tälle syksylle ideaa parannel-
tiin edellisen vuoden palautteen perus-
teella. Orientaatioviikosta, tai orientaa-
tiopäivistä oikeammin, on pidetty myös 
osastojen puolelta, joten tämä tulee jat-
kumaan seuraavinakin vuosina. Laskuil-
lat on myös todettu toimivaksi ideaksi ja 
nämä jatkunevat myös. Teknillisen tiede-
kunnan HOE eli Hallinnon opiskelijaedus-
tajille OTY järjesti alkuvuodesta oman 
iltaman, josta on tarkoitus ottaa joka-
vuotinen tapa. Jokaiselle osastolle perus-
tettiin myös oma HOE-sähköpostilista. 
Teekkarikopolupi on toiminut tämänkin 
vuoden ja jatkuu ensi vuonna.

On sitä kaikkea muutakin tapahtunut, 
mutta tässä tärkeimmät (eli ne mitkä 
tähän hätään muistin)! Ennen vuoden-
vaihdetta selviää vielä tutkintouudistuk-
sen toteutus teknillisessä tiedekunnassa 
tarkemmin, mistä informoidaan ainakin  
OTY:n nettisivuilla.

HAUSKAA JOULUA,

-Minna

OTYn toimijat 2005
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OTY:n pitkäksi venyneen vaalikokouk-
sen jälkeen toimituksen iskuryhmä päätti     
suunnata syömään enemmän kuin laki 
sallii ja liitto (TEK) suosittaa. Tarkoitukse-
na oli ahtaa napoihin neljän ihmisen vo-
imin kokonainen hyperkuningasperhepiz-
za pizzeria Romeossa.  Tavoite meinaisi 
joutua suohon jo alkumetreillä sillä lista 
“hyi en syö”-täytteistä kasvoi pidemmäk-
si kuin pizzan halkaisija. Lopulta muuta-
mien myönnytyksien jälkeen päätettiin 
tilata eksoottinen paprika-sipuli-valko-
sipuli-salami-tonnikala-tomaatti-jauhe-

liha-pekoni-kana-pizza. Useimmat muut 
täytteet jätettiin pois toimituksen mi-
esten aloitteesta, mutta poronlihan pois-
to tapahtui yhteisymmärryksessä. Ei-
kurmee -tason ravintolassa poron laatu 
voi olla hyvinkin epäilyttävää, emmekä 
halunneet syödä Bambia. Pöydässä val-
litsi jännittävä ilmapiiri pizzan paistuessa 
uunissa.  Keskustelu risteili julkihomoista 
Tarja Haloseen. 
 
Pizzan vihdoin saapuessa pöytään olimme 
nälkäisiä. Ainakin allekirjoittanut oli myös 
hiukan järkyttynyt valtavasta koosta, siis 
pizzan. Ensimmäisten palojen jälkeen 
kommentit olivat vielä positiivisia (nimet 
muutettu toimituksen suojaamiseksi).

Irtak: Onko tässä muka kanaa?
Usko: Hyvin paistettu, rapea pohja.
Ilenat: Kyllä tätä syö ennemmin kuin 
selkäänsä ottaa.
Ilane: Jauheliha on hyvää, en ole syönyt 
sitä sitten vuoden -98.
 
Kymmenen minuutin jälkeen pizza oli pi-
enentynyt vain nimeksi, ja osa ryhmän 
jäsenistä näytti jo luovuttamisen merk-
kejä. Ilenat tosin valitteli vielä nälkäänsä, 
johtuen kuulemma siitä että tällainen re-
hupizza ei täytä. Kahdenkymmenen mi-
nuutin ja yli puolikkaan pizzan jälkeen 

Mission Impizzable 
– Teksu testaa halkaisijaltaan 75*75 pizzan

Pizzan halkaisija on 75*75, eli siis 5625. Mutta mikähän 
mahtaa olla mittayksikkö?
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ryhmän jäsenien kasvoilta oli luettavissa 
tuskaa ja uupumusta, eikä haarukkaa 
pidellyt kuin kaksi urhoollista jäsentä. On 
aika tehdä väliarvio jättilätystä.

Ilenat: Edelleenkin tätä kyllä syö, vaikka 
olenkin katkera aurajuuston puuttumis-
esta ja sipulin läsnäolosta.
Usko: Pizza kaipaa eldorado thai sweet 
chiliä.
Irtak: Pizza tuntuu hiukan kämyseltä.
Ilane: Pizzasta puuttu oregano, huijaus-
ta. 
 
28 minuuttia urakan aloittamisesta kaikki 
muut paitsi Ilenat ovat hyytyneet, mut-
ta ryhmäkurilla ahdamme vielä viimei-
set palat mahoihimme ja toteamme että 
“nyt on ähky”. Idea jättipizzan ahtamis-
esta tuntuu hauskalta ehkä ensimmäiset 
15 minuuttia jonka jälkeen loppu on it-
sensä kiduttamista. Tuhoamatta jäi vajaa 
neljännes, jonka tosin annoimme joulu-
lahjaksi rouva puheenjohtajalle. 

Lapset älkää kokeilko tätä kotona, tämän 
testin tekijät olivat rautaisia ammattilai-
sia, ja silti hyytyivät loppumetreillä.

-Enali

 Tämä pizza on kuin OTYn vaalikokous: alussa tuntui 
hyvältä, mutta lopussa kävi *ituttamaan. 

Jyrkkä EI pizzalle.

Ylijäämillä ruokkisi vaikka koko komppanian, parempaan suoritukseen emme pystyneet.
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Mistä kaikki alkoi…

Kaikkihan tietävät että OTiT voitti Paikal-
liset Jäynäkisat viime keväänä loistaval-
la amis-jäynällään. Heidän harmikseen 
Valtakunnalliset Jäynäkisat osuivat juuri 
samaan aikaan oman Fuxiexcunsa kans-
sa, joten noin viikkoa ennen kisoja tuli 
hälytys että oululaisista Teekkareista on 
koottava joukkue kisoihin. Kun tällainen 
mahdollisuus tarjottiin niin enhän voinut 
olla tyrkyttämättä itseäni joukkueeseen. 
Päivää ennen lähtö oli vihdoin saatu ko-
koon 8-henkinen joukkue kisoihin johon 
kuului edustajia kaikista Oulun Yliopiston 
Teekkarikilloista fuksista n:nteen vuosi-
kurssiin! 

Ja määränpää oli…

Jäynäkisoihinhan kuuluu olennaisena 
osana että ennen kuin joukkue voi osal-
listua kisaan, täytyy sen selvittää sa-
lainen kisapaikkakunta kryptisestä ajo-
ohjeesta jonka on tehnyt viime vuoden 
voittajajoukkue. Ajo-ohje oli jonkinlainen 
tarina josta ei alusta kyllä meinannut löy-

tää mitään tolkkua. Pikkuhiljaa aloimme 
kuitenkin ymmärtää vihjeitä, joita olivat 
mm. amerikkalaisen pikkukylän hotellin 
suuntanumero ja Raamatun jakeen nu-
mero. Luulimme jäynäjoukkueen toisen 
tutaedustajan Lauran kanssa olevamme 
lähellä ratkaisua, kunnes OTiT:n dream 
team olikin ratkaissut koko homman ja 
määränpääksi paljastui Jyväskylä ja siel-
lä ravintola Vesilinna. Jee. Me olimme jo 
suuntaamassa Kuusamoon päin…

Jäynäämään, jäynämään, joka aamu 
sännätään…

Jyväskylä sijaitsee ihan mukavan ajo-
matkan päässä Oulusta, joten matkaan 
oli lähdettävä klo 4 ”aamulla”. Väsymyk-
sen merkkejä oli ilmassa suunniteltaessa 
tulevia jäyniä. Edellisenä iltana olimme jo 
kokoontuneet ja keksineet muutaman. 
Varusteina mahdollisia jäyniä varten 
meillä oli mm. kaksi läppäriä, hengitys-
naamari, vesipyssy ja jakkupuku. Kulku-
välineenä toimi asuntoauto.

Valtakunnalliset Jäynäkisat 
Jyväskylässä
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Ensimmäinen jäynä: Terveyshaastat-
telu 

Jäynäys alkoi klo 9. Pakollisen jäynän 
aiheena oli terveys. Jäynä oli esitettä-
vä tuomaristolle klo 13.30 mennessä ja 
kauan kestäneen parkkipaikan etsiskelyn 
jälkeen joukkueestamme koottu kolmen 
hengen iskuryhmä suuntasi Jyväsky-
län keskustaan tekemään terveyshaas-
tattelua DigiTV1:een. Jäynän ideana oli 
haastatella ihmisiä terveyteen liittyvis-
tä asioista ja uskotella että he pääsevät 
televisioon. Kysymyksissä kysyttiin mm. 
mielipidettä uudesta kemoterapiaan pe-
rustuvasta tupakoinnin vierottamiskei-
nosta jossa lähes valonnopeuteen kiih-
dytettyjä kyllästettyjä nikotiinihiukkasia 
suihkutetaan suoraan selkäytimeen tai 
jotain sinnepäin. Passiivisilta tupakoit-
sijoilta tiedusteltiin että ovatko he huo-
manneet passiivisen tupakoinnin vaiku-
tuksista tasapainoelimen TEK-rauhaseen 
ja näin aiheuttavan huimaamista, muisti-
katkoksia ja virtsankarkailua. Ihmiset to-
dellakin menivät lan-
kaan ihan 100-0, ja 
eniten hilpeyttä kyllä 
aiheutti erittäin pä-
tevänä esiintynyt n. 
14-vuotias tuleva po-
liitikko joka sujuvas-
ti myötäili kaverinsa 
sanoja ja nosteli hou-
sujaan. Kun jäynä oli 
saatu kuvattua, oli 
vielä kaksi tuntia ai-
kaa editoida se, mut-

ta tietysti tällaisissa tilanteissa ATK aina 
pettää eikä mikään tuntunut toimivan. 
Kun menimme esittelemään jäynääm-
me ravintolaan jossa tuomaristo odot-
ti, ei sitä vieläkään oltu saatu kame-
rasta tietokoneelle. Helpotus oli suuri 
kun saimme vihdoin ja vihdoin jäynän 
esitettyä tuomaristolle, tosin puolitois-
ta tuntia myöhässä. Tuomaristoon kui-
tenkin teki suuren vaikutuksen että yksi 
jäynättävistä oli istunut Valtakunnallis-
ten Jäynäkisojen tuomaristossa muu-
tama vuosi takaperin ja yksi oli Ota-
niemestä valmistunut diplomi-insinööri 

vuosimallia -79.

Toinen jäynä: Langattoman verkon 
kylmäilmatestaus ja liikkeen vaiku-
tus siihen, yhteistyössä Rou-Data

Kun olimme toipuneet ATK-laitteiden ai-
heuttamista stressistä, siirryimme seu-
raavan jäynän tekemiseen. Tätä suo-
rittamaan menimme yhteen Jyväskylän 
keskustan puistoista. Ideana oli Oulun 
ja Rovaniemen yliopistojen yhteistyössä 
suorittama langattoman verkon kylmäil-
matestaus. Sijoitimme makuupatjasta 
leikattujen ja johdolla kiinnitettyjen ”an-
tureiden” molempiin päihin läppärit joi-
den ääressä istui tietysti kaksi ”pätevää 
koodaajaa”. Pyysimme ihmisiä kadulta 
testaamaan verkkoa käskemällä heitä 
kulkemaan antureiden päällä ja teke-
mään typeriltä näyttäviä liikkeitä, kuten 
polvistumisia, käsien heilutuksia, hyp-
pyjä ja muita erittäin tärkeitä liikkeitä, 
joilla saimme selville miten liike vaikut-
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taa verkkoon. Koodaajat huutelivat tie-
tokoneiden äärestä väliaikatietoja, kuten 
”koodia puskee”, ”pitäis tulla vitosta mut 
tuleeki nelosta”, ”tää on kyllä lähempänä 
A:ta kuin G:tä”, ”nyt verkko katos koko-
naan, en enää jaksa tätä” ja ”täällä on 
yksi napa”. Tuloksia käskimme katso-
maan Rovaniemen yliopiston nettisivuil-
ta. Tätä jäynää oli ehdottomasti hauskin 
tehdä, oli kyllä vaikeuksia pidätellä nau-
rua kun testaajat orjallisesti noudatti-
vat huutamiani ylös-alas-ylös-alas-ylös 
–käskyjä.

Kolmas jäynä: Puheentunnistus huu-
lilta lukien

Tätä jäynää varten menimme jälleen etsi-
mään helposti höynäytettäviä ihmisiä Jy-
väskylän keskustaan. Joukkueemme koo-
ditaitoinen jäsen Heze oli tehnyt valmiin 
ohjelman tietokoneelle, joka toisti ennal-
ta sovitut sanat tietyssä järjestyksessä. 
Jäynättäviä pyydettiin sanomaan sanoja 
kuten uida ja elektrolyyttikondensaattori, 
jotka toimivat ihan moitteettomasti, mut-
ta esimerkiksi kissasta tuli pissa, hissistä 
tissi, kypärämäestä ensin kärppämäki ja 
sitten kyrpämäki ja kisakylästä visvasyy-
lä. Ilmeet jäynättävien kasvoilla olivat 
kyllä näkemisen arvoisia, ja lopussa heitä 
pyydettiin sanomaan ”terveisiä ylituoma-

ristolle”, jolloin näytölle tuli teksti ”kiitos 
osallistumisesta Teekkarijäynäämme!”. 
Ja hauskaa oli taas.

Ja voittaja on…

Jäynäaika loppui seuraavana päivänä klo 
14, jolloin jäynät oli esiteltävä ylituoma-
ristolle ja joukkueille. Erno oli koonnut 
jäynistämme aivan uskomattoman hie-
non videon taustamusiikkeineen. ATK 
meinasi taas pettää kun videota ei mei-
nattu saada näkymään… Täysin puolu-

eettomasti voin sanoa että kaikista jäy-
nistä meidän puheentunnistus-jäynä 
sai suurimmat naurut. Ihme kyllä ettei 
voittoa tullut, vaan Vuoden Teekkarijäy-
nääjän tittelin sai Tampere. Paskimman 
jäynän voitti Vaasa omituisella ankka-
jäynällään, jota täysin aiheellisesti ku-
vattiin ”jäynäkisojen Blair Witch Projec-
tiksi”. Paras teemajäynä meni Tampereen 
NeuroMed-jäynälle, jossa he uskottelivat 
perustaneensa neuroverkkoon perustu-
van automaattisen diagnoosipalvelun. 
Me saimme kuitenkin kunniamaininnan 
Terveys-haastattelustamme! Paras tek-
ninen jäynä meni jaettuna sekin Tam-
pereen NeuroMedille ja Otaniemen jouk-
kueen GSM-paikannukselle. Paras jäynä 
meni Tampereen joukkueen Learn With 
Us –jäynälle, jonka ideana oli tutkia säh-
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kömagneettisen säteilyn vaikutusta op-
pimiseen laittamalla muutamia Jyväsky-
län yliopiston ekonomiopiskelijoita tes-
taamaan luennolla sähkömagneettiselta 
säteilyltä suojaavaa päähinettä. Vaikka 
voittoa ei tullutkaan, reissu oli täysin 
onnistunut eikä paljon hauskempaa olisi 
voinut olla!

Ja joukkueeseen kuului eli koko 
Team ATK ja Intternetti:

Heze a.k.a Pentti Kaura a.k.a Veikko Hal-
kola a.k.a Antti Takatuuppari
Saana a.k.a Salli Virta a.k.a Hannele 
Tainnos
Laura a.k.a Kerttu Alakärppä a.k.a Anneli 
Tapitus
HC a.k.a Sirkka Parru-Perä
Henkka a.k.a Timo Kolvi
Erno a.k.a Seppo Tikanmäki a.k.a Täysin 
tarpeetonta
Tipi a.k.a Sylvesteri a.k.a Kuski
ja minä eli Katri a.k.a Irma Katkos a.k.a 
Camilla Tuisku
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Oli kaunis torstaiaamu ja bussillinen 
Teekkareita oli valmiina lähtemään kolmi-
päiväiselle Teekkariexculle Kajjjaanin, Jy-
väskylän ja Lahden kautta kohti lappeen 
Rantaa. Näin siis allekirjoittanut kuvitteli 
vielä kolme viikkoa ennen reissua. Mutta 
ei näinä Teekkarikulttuurin rappion päi-
vinä enää saada 4000 Teekkarista edes 
yhtä bussillista excuilijoita. Surullista.

Siispä otettiin käyttöön varasuunnitel-
ma. Torstaina 21.10 kahdeksan aikaan 
aamulla bussi jätti taakseen Oulun mu-
kanaan yksi tutalainen, kaksi konelaista, 
kaksi prosenaista, kolme sikkiläistä, neljä 

arkkarityttöä ja viimeisinä muttei vähäi-
simpänä seitsemäntoista tietoteekkaria. 
Ensimmäinen Alkollinen paikkakunta, 
joka tuli yhdeksän maissa vastaaan oli 
Muhos, jossa siis pysähdyimme.

Yhdeltätoista olimme Kajaanin UPM:llä. 
Aluksi menimme ruokalaan syömään. 
Kalvosulkeiset kestivät tunnin, jonka jäl-
keen kävimme vielä kahvilla. Kahviteltu-
amme lähdimme kiertelemään tehdas-
aluetta bussilla. Näimme muun muassa 
82-metrisen vuonna 1926 rakennetun 
entisen sellutehtaan piipun ja energia-
laitoksen 101 metriin kohoavan piipun. 

Teekkariexcu 2004
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Paperikoneella oppaanamme oli 
Oulusta vuonna 2001 valmistunut 
proselainen.

Kolmen aikoihin nousimme bus-
sista linja-autoasemalla, josta po-
rukka levittäytyi ympäri kaupun-
kia. Tuntia myöhemmin löysimme 
isännän kanssa koko revohkan Ba-
ron Pubista käytyämme sitä ennen 
moikkamassa pitkää Tanelia. En-
nen kotimatkalle lähtöä kävimme 
vielä Hesellä syömässä OTYn kus-
tannuksella.

Vaalassa oli auki vain huoltoasema, 
joten jouduimme ajamaan Utajär-
velle asti löytääksemme avoimen 
baarin. Paikka oli nimeltään Mesta 
ja siellä oli kaikkea; loosheja, bil-
jardipöytä ja tanssilattia.

Muhokselta baareja läytyi peräti 
neljä. Valitsimme niistä suurim-
man suurimman eli Pub Kellarin, 
josta löytyi karaoke. Seuraavat 
kaksi tuntia lauleskelimme lopulta 
koko sakin voimin. Pihalla lauletun 
hymnin jälkeen alkoi matkan vii-
meinen etappi ennen Oulua.

Oulussa jengi hajosi kolmille eri jatkoille 
väsyneimpien mennessä suoraan nukku-
maan. Toivottavasti tämä ainoa kaikil-
le Teekkareille tarkoitettu excu saadaan 

ensi vuonnakin järjestettyä. Hauskaa ni-
mittäin oli, harmi vain, että se loppui niin 
lyhyeen.

-Mika
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Oulun Teekkariyhdistyksen perin-
teiset Fuksiurheilukisat kisailtiin ma 
18.10.2004. Tapahtumapaikalle, Nors-
sin ala-asteen kentälle, kerääntyi sank-
ka joukko fukseja tavoitteenaan voittaa 
kyseiset skabat ja saada näin nimensä 
lähtemättömästi historian kirjoihin sekä 
voittajille annettavan kiertopalkinnon 
kylkeen. 

Fuksiurheilukisoissa kilpailtiin leikkimie-
lisissä ”urheilulajeissa” neljän hengen 
joukkuein. Kisoissa oli yksi rasti jokaisel-
ta Teekkarikillalta, arkkarit poisluettuna, 
eli yhteensä 6. Kaikki joukkueet saivat 
kaikki rastit suoritettua. Neste- ja ener-
giatankkauksesta ennen suoritusta, suo-
rituksen aikana ja etenkin suorituksen 
jälkeen oli siis selvästi huolehdittu. Kisoi-
hin osallistuneille ei tehty doping-testejä, 
koska WADA:n henkilökunta oli kokonai-
suudessaan jahtaamassa kreikkalaisia pi-
kajuoksijoita.

Koneen rastilla aiheena oli aiemmista 
vuosista tuttu potkulauta. Kilpailijoiden 
piti kiertää kentällä olevat maalit mah-
dollisimman nopeasti. Voittajaksi rastil-
la selviytyi lopulta koko kisan voittanut 
Puuhapussi Limited Edition, konekillas-

ta. Potkulautailua oli selvästi harjoiteltu, 
eroa toiseksi parhaaseen joukkueeseen 
tuli 0,1 sekuntia. Liekö ollut tuomarilla 
osuutta asiaan;)

Seuraava rasti oli vieläkin perinteisempi, 
nimittäin SIK:n NeverSki™ -suksilla hiih-
to. Rata oli merkattu erittäin haastavaksi 
eikä kaatumistapauksilta vältytty tänä-
kään vuonna. Kilpailijoiden huoltojoukot 
eivät olleet oikein ajan tasalla, koska yh-
tään havuja ei nähty radan varrella. Lop-
puajoista päätellen myös osa joukkueista 
kärsi voiteluongelmista. Yhtään sauvaa 
ei mennyt poikki, mutta mukana ei ollut-
kaan yhtään maajoukkuetason hiihtäjää.

Ympin rastilla kilpailijoilla oli lukuisia teh-
täviä. Ensiksi koeteltiin nopeutta ja tek-
niikkaa sauvakävelyssä, jonka jälkeen 
mitattiin räjähtävää voimaa tractor pul-
lingissa. Tämän jälkeen vuorossa oli vielä 
kroketti ja keilaus. Rastin voitti Lubitches 
–niminen joukkue, jonka jäsenet olivat il-
meisesti lahjakkaita kaikilla urheilun osa-
alueilla.

Optiemin rastilla aiheena oli tikanheitto. 
Suoritustapa poikkesi hieman normaalis-
ta, tikkataulu oli nimittäin maassa ja ti-

Fuksiurheilukisat 2004
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kat heitettiin selkä maalia koh-
ti. Vieressä kilpailtiin toisessa 
tarkkuutta ja vakaata kättä 
vaativassa lajissa, mölökyssä. 
Tästä juhannukseen hyvin so-
pivasta pelistä vastasi OTiT.

Viimeisenä vuorossa oli proses-
sin rasti, jonka aiheena oli mo-
difioitu petankki. Kilpailijoiden 
tehtävänä oli heittää osittain 
täytettyjä muovipulloja maalia 
kohti. Rasti osoittautui erittäin 
vaikeaksi, koska pullojen pai-
nopisteen muuttuminen sai ne 
lentämään miten sattuu.

Kilpailujen jälkeen siirryttiin Teekkarita-
lolle, jossa suoritettiin palkintojen jako. 
Kisojen paras joukkue palkittiin tänä 
vuonna lanseeratulla kiertopalkinnolla, 
josta oli yllättävän vaikea juoda kuohu-
viiniä. Tämän jälkeen ilta jatkui Talolla 
Fuksilauluillan merkeissä. Kiitokset kai-
kille tapahtumaan osallistuneille fukseille 
sekä rastien pitäjille.

-Paso

Lopputulokset:

1. Puuhapussi Limited Edition, virhepis-
teet 30
2. Lubitches, 44
3. Juoppoporo, 46                 



Teksuutimet 4/2004

20

Teksuutimet 4/2004

21

Lauantaina 16.10. Teekkaritorvet, TeeKu 
ja M.A. Numminen heittivät yhteiskei-
kan Saalastinsalissa. Nummisen tuotan-
to ollut pitkään ja vahvasti esillä TeeKun 
omilla keikoilla, joten tavallaan taiteilija 
Nummisen mukaan saaminen oli asioiden 
luonnollista kehittymistä. 

Sali oli myyty täyteen ja tunnelma oli 
katossa. Konsertissa kuultiin yhdessä 
ja erikseen Teekkaritorvia ja TeeKua. 
Maestro Numminen esiintyi molempien 
säestyksellä. TeeKun taiteellinen johtaja 
Maija Juntunen oli vastannut monen lau-
lun sovittamisesta. Biisit kattoivat Num-
misen tuotantoa laajalta alueelta, ja vä-
lispiikeissään hän kertoilikin tarinoita lau-
lujen sanoittamisesta ja levyttämisestä. 
Kaiken kaikkiaan konsertti oli hieno osoi-
tus siitä, mitä hyvällä Teekkarihengellä 
voidaan saada aikaan.  

Ensimmäisenä encorena Numminen esitti 
Helga-neidin kylvyssä. Kappaleen ajaksi 
kuoro pukeutui asiaankuuluvasti kylpyva-
rusteisiin ja Maija Juntunen esitti itseoi-
keutetusti Helga-neitiä. 

M.A. Numminen, Teekkaritorvet 
ja TeeKu yhteiskonsertissa
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Sweet Georgia Brown
Minä soitan harmonikkaa
Papukaijani ei syö kovia munia
Kookospähkinä
Kumipallo
Pieni ruskea ruukku
Tikka Tuulispää
Yes sir olen boogie
Muistan sua Elaine

väliaika

Caravan
Yöllinen soittotervehdys
Kissa vieköön
Naiseni kanssa eduskuntatalon puistossa
Amalia vie kumikavaljeerinsa saunaan
Teetä kahdelle
Kuutamoserenaadi
Tunnelmassa

Helga-neiti kylvyssä
Kaikki linnut laulelevat

Ylhäällä:
Helga-neiti kylpee kapellimestarin 
takana. 

Keskellä: TeeKu.

Alla:
Teekkaritorvet kapellimestarinaan 
Mikko Mäenpää.
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Lämmittelyt:

a) Sinulla ei ole Teekkaritaustaa. Miten 
päädyit TeeKun taiteelliseksi johtajaksi?

Aluksi johdin Teekkaritorvia vuodesta 
2000 lähtien ja eräät henkilöt TeeKusta 
kyseli aina silloin tällöin, että alkaisinko 
johtamaan myös TeeKua, koska heidän 
kuoronjohtajansa oli siirtymässä syr-
jään.. Aina tuntui olevan vaan niin kiire, 
että ei ennättänyt. Vuoden 2003 syksyllä
ajattelin kuitenkin, että voisi olla sen var-
ran aikaa jostain löydettävissä.

b) Oliko sinulla ennen mitään mielikuvaa 
Teekkareista, ja jos, niin onko se muuttu-
nut TeeKussa olon aikana?

Pakko se Oulussa Teekkareista on jonkin-
lainen kuva kaikilla olla kun niitä riittää. 
:-) Kai se minun mielikuva on tietyllä ta-
valla syntynyt jo Teekkaritorvia johtaes-
sani, vaikka niistä pienempi määrä pro-
sentuaalisesti onkin Teekkareita kuin 
TeeKusta.

c) Aukeaako Teekkarihuumori?

Juu... ainakin osittain... pikku hiljaa on 
ollut pakko aueta!

Varsinaiset:

1) Oliko vaikeaa saada M.A Numminen 
yhteiskeikalle ja miten se onnistui?

Teemu ”Jerry” Haapala ja Maija Juntunen.

TeeKun 
taiteellinen 

johtaja
Maija Juntunen 
Teksuutimien 
haastattelussa 
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No itseasiassa kiinni saaminen oli paljon 
vaikeampaa, kuin hänen hommaaminen 
keikalle. Yhdellä puhelinsoitolla lupasi sit-
ten tulla (oli kuulemma katunut jo jossain 
vaiheessa, kun tekee mieluummin vaan 
keikkoja omien bändien kanssa) ja hyvä 
niin että tuli!

2) Tuliko biisien valinnassa ongelmia, ja 
miten konsertissa esitettävät biisit vali-
koituivat?

No eipä oikeastaan. Lähdettiin liikkeel-
le siitä, että Teekkaritorvien ja Teekun 
jo olemassa olevia sovituksia käytetään, 
sitten tehdään uusia ja loput hommataan 
tutuilta. Oli vähän muitakin biisejä tar-
jolla, mutta niiden valinta kaatui moniin 
seikkoihin. Mielestäni kuitenkin ihan on-
nistunut kokonaisuus lopulta.

3) Oliko taiteilija Nummisella omia eh-
dotuksia, vai suostuiko hän kaikkiin kon-
serttiin haluamiinne biiseihin?

Yhdessä vaiheessa lista oli pitempikin, 
josta hän sitten sai jossain vaiheessa val-
kata mieleisensä. Suostui kyllä kaikkiin 
mistä laitettiin faksia, että nämä tulee. 
Niin, faksatenhan asiat hoidettiin!

4) Miten kauan aikaa meni treenatessa? 
Sujuiko kaikki hyvässä yhteishengessä?

Osa biiseistä oli molempien entisestä 
ohjelmasta mutta viime keväästä lähti-
en alettiin jo pikkaisen harjoitella uutta-
kin materiaalia, osaa vasta syyskuussa 
2004. Tosi mukavia tällaiset yhteispro-
jektit niin porukka tutustuu toisiinsa ja 
viikonloppuleirillä oli hyvä meininki, kun 
yötansseissa löytyi koko ajan soittajia ja 
tanssijoita. Tästä hommasta ei olisi tullut 
mitään ilman kummankin porukan suurta 
panosta hyvässä yhteishengessä.

5) Tapahtuiko konsertin aikana mitään 
kommelluksia?

Ei tietenkään...!!! No kyllähän siellä, 
mutta ei näyttänyt menoa haittaavan.

6) Onko TeeKun taiteellinen huippu nyt 
saavutettu, vai onko mielessä jo muita 
yhteiskonsertteja tai tapahtumia, joissa 
TeeKu voisi loistaa?

Sehän on lähinnä kiinni johtajan ja Tee-
kulaisten kekseliäisyydestä ja aktiivisuu-
desta. Hyviä ideoita voi esittää myös ul-
kopuoilisilta tahoilta ja eikun tuumasta 
toimeen. Oon muuten esiintynyt edellisen 
kerran M.A. Nummisen kanssa ”Tuumas-
ta toemeen” virikeviikolla kotipaikkakun-
nallani Rantasalmella yli kaksikymmentä 
vuotta sitten (olin kissa, en Helga-neiti). 
Onkohan seuraava keikka taas yli kah-
denkymmenen vuoden päästä... ja mis-
sähän roolissa sitä tulee oltua (kumipal-
lo?)???

-Haastattelijana toimi Taneli
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NääsPeksi 2004

Liitovaltion agentti Joe Blasco.

Vamppeja ja viulukoteloita

Kolme seppää.

Jokasyksyinen NääsPeksi saapui Ouluun 
21.11. Tällä kertaa Vamppeja ja viuluko-
teloita -niminen speksi irvaili hyväntuuli-
sesti mafia- ja gangsterielokuville.

Vuoden 1935 Chicagossa valtaa pitää 
Corleonen mafiaperhe. Pappa Don Gio-
vanni Corleone, joka on rautaisella ot-
teellaan hallinnut alamaailmaa, on vii-
meinkin jättämässä perheyrityksen lap-
siensa hoidettavaksi. Ongelmana vain 
on, että perheen pojat ovat sekä tyhmiä, 
että riidoissa keskenään. Perheen tytär 
taas on telaketjufeministi ja syystäkin 
vanhapiika. Tarina alkaa, kun liittovaltion 
agentti Joe Blasco lähetetään soluttautu-
maan mafiaan.

Tämänkertainen NääsPeksi otti kaik-
ki mafiaelokuvien kliseet, ja sekoitti ne 
hauskaksi keitokseksi. Dicktracymaisesti 
pukeutunut Blasco sai kokea niin viet-
televän kapakkalaulajattaren sulot kuin 
gangsteriperheen vähemmän onnistu-
neen illallisen. Biisit olivat useimmiten 
hyvin sanoitettuja, ja pääosin sanoista 
sai selvääkin. Huumorikin oli pääosin vä-
hintäänkin hymyilyttävää.

Bändi oli hyvässä vedossa, ja se oli myös 
varustautunut odotettavissa oleviin Para-
noid-huutoihin omalla versiollaan Kummi-
setä-elokuvien tutuksi tekemästä ”Puhu 
hiljaa rakkaudesta”-sävelmästä.
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Jos nyt jostain pitää narista, niin jois-
sain kohdin (lue: juuri puoliajan jälkeen) 
speksi laahasi tosi pahasti näyttelijöiden 
omstartattua jonkun kohtauksen tsiljoo-
nannen kerran. Ja jotenkin se rikkoo tun-
nelmaa, kun näyttelijä huutaa yleisölle 
useamminkin ”mitä?”-kysymyksen, kun 
ei ole kuullut epäselvästi huudettua om-
startia. 

Onneksi loppuun päin mentäessä tari-
nankerronta taas piristyi. Toisaalta har-
rastajateatteriahan tämä vain on, eikä 
sitä pidä liian vakavasti ottaa. 

Kokonaisuutena NääsPeksi oli kuitenkin 
taas onnistunut, ja antoi vastinetta ra-
hoille. 

-Tane

Kulttuurisika Matti tuo lahjaa NääsPeksiläisille.

Paketista paljastuu uhkapelien kuningas - Ruletti!

Tungosta urinaalilla 
- vessahuumoriakaan ei 
unohdettu.

Vanhoja, mutta aina niin 
naurattavia vitsejä - miehiä 
pukeutuneina naisiksi. 
Gangsteriperheen pojat 
tanssityttöjen seassa.
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”Lokki saapuu luokse valkean laivan, on 
aika levähtää...!”, Kiitos kaikille Teekka-
reille ja fukseille kuluneesta vuodesta ja 
kulttuuririkkaasta ajan taitoksesta! On 
aika punnita viimeiset tapahtumat pape-
rille, eli syksyn tärkeimmät tapahtumat: 
Laulumarathon ja NääsPeksi.

Laulumarathon oli tuttuun tapaan spek-
taakkelinomainen ja etenkin tänä vuonna 
kiltojen ja kaveriporukoiden muodostami-
en kilpajoukkueiden esitykset olivat erit-
täin antoisia. Erityisen taidokkaita lau-
lelmia löytyi snapsilaulusarjasta, jonka 
voiton lopulta kuittasi Drallas laulullaan 
Jaloviinaa. Muitakin taidokkaita esityksiä 
nähtiin ja näistä mainittakoon Ylikypsät 
sinkut, jotka hurmasivat laulullaan ”oi 
järki”. Toivon todella, että jäsenistömme 
lauluinto jatkuu yhtä ansioituneissa mer-
keissä myös ensi vuonna.

NääsPeksi puolestaan jolkutteli Ouluun 
marraskuussa vamppien ja viulukoteloi-
den kera. Tamperelaiset yllättivät use-
aan otteeseen uusilla juonenkäänteillä, 
muunmuassa poistamalla yhden näytte-
lijän lavalta jo speksin alkumetreillä ja 
kaikki tämä murhetarina kahden mafia-
veljen välienselvittelyn tuloksena. Speksi 
piti jännityksessä loppuun saakka, paitsi 
että katsojalle, ainakin lokille, jäi epä-
selväksi mihin speksi oikeastaan loppui. 
Lieneekö speksin hätäiselle lopulle syynä 
oululaisen yleisön intensiivinen ote spek-
siläisistä, mutta ainakin yksi asia oli var-
ma: naksuilla viihdyttiin jälleen aamuun 
saakka ja saatiin tamperelaiset turvalli-
sesti takaisin kotimatkalleen.

Hyvää joulua kaikille! Ja kulttuurin mer-
keissä tavataan. Vaikka pääsette minus-
ta eroon kulttuurisikana, niin minä tulen 
vielä (monta kertaa... ohi!) kummittele-
maan pikkupossuna teidän helmoissan-
ne! Hauskaa myös uudelle vuodelle!

- Kulttuurisikanne/kulttuurilokkinne Matti

Kulttuurisektorin terveiset
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