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Päähumppa

Juupatijuu. Syksykin mennä jolko-
ttaa aika vauhdilla. Vuosijuhlat ja 
varsinkin vuosijuhlajulkaisu veivät 
aikaani sen verran paljon, että ei-
hän tässä ole edes ehtinyt ajatella 
opiskelua... Mutta kivaa on silti ol-
lut.

Teekkarielämäni avartavin homma 
olikin OTY:n historiikin kokoamin-
en pienistä ja isommista palasista. 
Historiikin ensimmäinen osa ju-
lkaistaan tässä ja toinen JouluTek-
sussa.

Edarivaalitkin ovat toivottavasti 
vasta edessä tämän lehden tul-
lessa painosta... äänestäkäähän 
innokkaasti!
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Töttöröö.. ja hyvästi selevä päevä!

Vuosijuhlat ovat takana ja viimeisetkin alkavat selviämään jälkioireistaan. 
Tunnelma oli juhlakas ja ennen kaikkea railakas. Laulu raikoi ja 
ihmiset olivat iloisia. Mikäs sen mahtavampaa. Mutta jottei todellisuus 
pääsisi unohtumaan juhlan aikana, on meillä tälle vuodelle vielä paljon 
tehtävää. Edustajistovaalit työllistävät koko yliopistoa ja toivottavasti 
arvon Teekkarit ja fuksit saadaan aktiivisesti vaaliuurnille äänestämään 
Teekkareita jatkokaudelle. Olemmehan kuitenkin yliopiston rautainen 
tukipylväs, joka sektorilla, ja olisi harmi, ellemme saisi pidettyä 
saavutettuja asemiamme. 

Mutta onhan sitä nyt muutakin touhuiltu. On tempaistu ja vaalittu 
kulttuuria. On juhlittu vielä lisää ja opiskeltukin. Monelle paluu työnteon 
rankasta maailmasta on ollut hyvä motivaatioruiske opiskeluja silmällä 
pitäen. Toivottavasti tämä “tatsi” pysyy koko vuoden ja voimme hyvissä 
mielin jälleen Wappuna laittaa lakit päähän ja siirtyä takaisin työnteon 
maailmaan. Eli tsemppiä koko vuodelle. Muistakaa opiskella, juhlia ja 
levätä. Kaikkia tasapuolisesti. Mut nyt.. Se on roger and out!

Lasse
Piääpirulainen
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Kuluneena kesänä Oulu 
täyttyi arkkitehtuurista. 
Asuntomessujen ja 
Pohjois-Suomen SAFA:n 
juhlavuosinäyttelyn ohella myös 
Oulun Arkkitehtikilta järjesti 
oman opiskelijatyönäyttelynsä 
heinäkuun lopussa 
kiltatalollaan. Näyttely koottiin 
arkkitehtiosaston viime vuosien 
edustavimmista harjoitustöistä; 
materiaali kerättiin jokaiselta 
laboratoriolta, mukana oli töitä 
aina ensimmäisen vuosikurssin 
harjoituksista diplomitöihin. 
Siten vieraille tarjottiin kattava 
läpileikkaus osastolla tehtävistä 
harjoitustöistä, ja samalla 

Arkkitehtikillan opiskelijatyönäyttely

esiteltiin pitkin kevättä ja kesää 
talkoovoimin remontoitua 
kiltataloamme. Vieraita kävi 
kahden viikon aikana satamäärin, 
aina ulkomaita myöten.

Teksti: Maija Jääskeläinen, 
kuvat: Antti Kujala
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Teekkarikorttietuudet

Morsiuspukuliike Glamour

Frakin vuokra 80 € (norm. 120 €)
Iltapuvun vuokra 139 € (norm. 179 €)

Linnankatu 13, 90100 Oulu
puh. (08) 311 5029
www.morsiuspukuliike.com
avoinna ti-pe 10-18, la 9-15
Oulun Paitapaino Oy

Teekkarimaisen hauskat lahjat omista kuvista 
tai omilla logoilla/teksteillä. Paidat, mukit, 
kalenterit, hiirimatot, lautaset, palapelit 
ja paljon muuta. Teekkarikortilla kaikista 
tuotteista -20 %, kalentereista -10 %. Kysy 
myös tarjoukset ryhmätilauksista (yli 10 kpl)!

Isokatu 19, 90100 Oulu
puh. (08) 377 663
www.oulunpaitapaino.com
avoinna ark. 10-17, la 10-14 
Koruliike Romeo ja Julia

Teekkarikortilla normaalihintaisista tuotteista 
-15 %. 

Isokatu 39, 90100 Oulu
puh. (08) 5573 054  
Kampaamo-Parturi Salon Sara

Teekkarikortilla -5 % töistä, ei koske tuotteita.

Keskusta: Isokatu 23 (Galleria), 
Kauppurienkatu � Toppila: Koskelantie ��
City Biljard

Teekkarikortilla kaikkina viikonpäivinä päivä 
biljardia hintaan 12 € (sisältää snooker, pool 
ja kaisa). 0,5 litran III-olut hintaan 3 €.

Kajaanintie ��, Välkkylä

 
CITY BILJARD
BEST IN TOWN
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Reilut kaksi kuukautta sitten lähdin 
kokeilemaan opiskelun auvoisuutta 
Singaporeen. Mielessäni oli tietysti jo hyvän 
aikaa pyörinyt haavekuvia, joissa siemailen 
kylmää drinkkiä palmun alla aurinkorannalla. 
Mutta niin ne elämän karut realiteetit vaan 
läpsivät naamalle ja lujaa – tässä sitä 
tehdään ihan samaa kuin Suomessakin: 
istutaan läppärin edessä solukämpässä ja 
nörtteillään. Mutta hemmetti vie, oma vika. 
Mitäs aloitin opiskelemaan (tieto)tekniikkaa. 
Ja heti perään pitää kuitenkin tehdä 
tosielämäedit(tm), että on sitä onneksi 
vähän matkusteltu ja nähty maailmaa 
yliopiston ulkopuolellakin.

Semmoinen bon voyage -tunne...
Jotta Singaporessa saisi asustella 

pidempäänkin opiskelijastatuksella, on 
lukukauden aikana oltava rekisteröitynyt 
vähintään kolmelle kurssille. Oma ajatukseni 
oli ihan oikeasti opiskellakin, mutta 
rennosti. Käytännössä otin minimimäärän 
kursseja, mutta jätin suosiolla pois ne 

“Taneli, sulta varmaan liikenee jotai stooria vaihtoonlähdön ihanuudesta ja lämpimien ilmojen ja hiekkarantojen 
tuomasta vitutuksesta?” -Päätoimittaja Knuutinen sähköpostissaan 26.9.2005

Singa Pura ‘05

“tietokoneen käytön perusteet” ynnä muut 
hilivinkulakurssit. Tarkoitukseni on saada 
korvaavuuksia opintoihin, joita en ole 
Suomessa vielä käynyt. 

Opiskelutyyli on tuottanut täällä tähän 
mennessä pahimman shokin. Välistä 
tuntuu kuin peruskoulun tai lukion penkille 
olisi palannut. Adios, akateeminen vapaus! 
Undergraduate-kurssit kun perustuvat 
ns. jatkuvaan arviointiin. Loppukokeesta 
voi kurssista riippuen tienata 50-60% 
kurssiarvosanasta, loput joutuu kasaamaan 
kotitehtävistä, labraharkoista, ryhmätöistä ja 
välikokeesta. No, tämä tyyli ainakin pakottaa 
opiskelemaan jo kurssin aikana, ei vasta 
viikkoa ennen loppukoetta.

Ei turhaa kiirettä
Opintojen ulkopuolella elämä on 

leppoisaa. Turhaa kiirettä halua välttää 
ihan jo lämpötilan vuoksi, yli �0 asteen 
helteessä ei tarvitse paljoa rehkiä hien 
pintaan saamiseksi. Paikalliset eivät ikinä 
kiirehdi mihinkään – paitsi lähdössä olevaan 
bussiin. Joskus trooppinen ukonilma 

pyyhkäisee Singaporen yli, 
ja silloin kannattaa nopeasti 
hakeutua jonnekin suojaan. 
Yleisesti ottaen sateet ovat 
kohdalle sattuessaan lyhyitä, 
mutta sitäkin rajumpia. 

Singapore on turvallinen 
ja länsimaisen oloinen 
kaupunki verrattuna 
muihin kaakkois-Aasian 
valtioiden pääkaupunkeihin. 
Virallinen kieli on englanti 
ja infrastruktuuri on 
tehokas ja toimiva.
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Maa on myös monessa 
asiassa Suomea halvempi.

Tehokkuudella ja 
turvallisudella on tietysti 
myös kääntöpuolensa. 
Singapore on täynnä kieltoja 
ja lakeja, kuuluisin lienee 
purkan myynnin kieltäminen 
(omaan käyttöön sitä saa 
toki tuoda). Kultaisella 80-
luvulla Cosmopolitan -lehtikin 
oli kuulemma hetken aikaa 
kiellossa “liian rohkean” 
sisällön vuoksi. Kadun 
ylittäminen muualta kuin 
suojatieltä voi tuoda mojovan 
sakon ja niin edelleen. 
Käytännössä tyhmimipiä 
kieltoja ei vain yksinkertaisesti 
noudateta. Käytännön vinkkinä paikalliset 
antoivat neuvon “kaikkea saa tehdä, kunhan 
ei jää kiinni”.

Asumisen ihanuus
Majailen 9m2 kokoisessa soluhuoneessa 

kampuksella sijaitsevassa asuntolassa, 
jossa on asukkaita muutamaa sataa 
vaille �000 henkeä. Nämä kämpät saavat 
Yliopistokadun tornitalotkin näyttämään 
luksukselta, mutta kyllä täällä tämän 
vaihtoajan kestää. Asuntola pitää sisällään 

muun muassa oman kaupan sekä 
erittäin hyvät mahdollisuudet liikunnan 
harrastamiseen. 

Ruokaa saa edullisesti “food courteista”, 
eli ruokaloista joissa on useampaa 
ruokalajia edustavia kojuja. Yhdestä kojusta 
saa mereneläviä, toisesta nuudeleita ja 
kolmannesta vaikkapa riisiä ja kanaa. Hinnat 
ovat edullisia, kampuksella saa itsensä 
kylläiseksi 1-1,50 eurolla. Kaupungilla hinnat 
tuplaantuvat.

Matkustelu ympärysmaihin on 
pääsääntöisesti halpaa, ja valinnanvaraa 

riittää. Pidempiä reissuja 
varten kannattaa yrittää 
varata aikaa, sillä näkemistä 
ja kokemista riittää. Itse 
vietin lukukauden puolivälin 
loman Malesiassa, mutta 
tarkoitus olisi matkustella 
kauemmaksikin, kunhan saa 
opiskelut ensin alta pois. 

Niin ja jos se ei vielä 
tullut selväksi, niin täällä 
on ollut kivaa. Suosittelen 
vaihto-opiskelua lämpimästi. 
Kokeile sinäkin.

-Palmun alla Singapore 
Slingiä siemaillen Taneli
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KMPeliä on erittäin helppo pelata. Ota avuksesi 
juoma, esim. olutpullo, sekä sekoitettu korttipakka 
ja seuraa ohjeita. Jos juomasi pääsee loppumaan 
kesken pelin, olet menettänyt pelin hallinnan 
ja peli loppuu kohdaltasi – ellei toisin mainita. 
Vastaan voit yrittää taistella suuremmalla pullolla. 
Siirry kohtaan 001.
Disclaimeri: Tarinat saattavat perustua todellisiin 
tapahtumiin, mutta mitään näistä asioista 
ei oikeasti ole tapahtunut ainakaan Teemu 
Teekkarille.

001
…Minjan toisen käden täti ohjasi puriste-

lemaan toista nänniä. Minja oli kuin huu-
maantunut äskeisestä orgasmistaan ja koko 
oudosta tilanteesta ja ajatteli vain: ”Tämä 
on sairasta mutta ihanan tuntuista.”

Täti alkoi hengittää kiihkeämmin ja naut-
tia yhä vain enemmän. Tämän tyttösen kos-
ketus tuntui uskomattoman hyvältä rinnoissa 
ja koko kehossa. Hän käski Minjaa purista-
maan huuliaan yhä tiukemmin nännin ympä-
rille ja hieroi… PIIP! PIIP! PIIP!

”Helvettiäkö se herätyskello jo nyt soi”, 
Teemu ajatteli vielä unenpöpperöisenä: 
”Kello on vasta 6 ja mun housuissa on elä-
mäni krapulakanki.”

Mitä sitten tapahtuu? Valitse näistä vaihto-
ehdoista ja siirry numeron osoittamaan koh-
taan. 002: Teemu laittaa herätyskellon pois 
päältä ja jatkaa kiihkeitä uniaan vai 003: 
Teemu menee vessaan nauttimaan aikuis-
viihteestä.

002
Laitat pääsi takaisin tyynyyn ja hymyilet 

unen jatkuessa.
…itse toista, syljestä kosteaa rintaansa.
”Voisitko, kulta, nuolla mun …”
 CRAZY FROG SOITTOÄÄNI! CRAZY 

FROG! …
”Mitä nyt taas. Kuka soittaa?” Teemu ajat-

KMPeli
teli ja nappasi puhelimen käteensä. ”Miks 
Tiina soittaa keskellä yötä vaikka eilen oltiin 
ryyppäämässä? Ehkä se kertoo mulle”, Tee-
mu aprikoi vastatessaan puhelimeen: ”Mitä 
nyt!”

– No vastaahan se kääliö. Ollaan muuten 
kohta Iisalmessa! Tiina kiljaisi puhelimeen.

– Menossa tarkalleen ottaen minne?
– No aluksi Kuopioon ja sieltä Jyväskylään 

ja… ja sä et muuten ole mukana!
Puheen taustalta alkoi kuulua hitonmoinen 

meteli, kun kymmenet Teekkarit lauloivat 
känniääliötä yhteen ääneen. ”Voi perkele. 
Meikä missas sitten KMP:n”, Teemu ajatte-
li: ”Tämän ne muistaa ikuisesti ja vittuilee 
mulle ainiaan.” Teemu tunsi ankean tulevai-
suuden kummittelevan päänsä sisällä ja laat-
tasi sänkyynsä. Se oli sitten siinä.

Seikkailu on nyt ohitse. Voit aloittaa alusta 
ja tehdä seuraavalla kerralla viisaampia va-
lintoja, jotta Teemulla olisi kivempaa. Juo 
vähintään kolme sakkohörsyä ennen seuraa-
vaan vuoden KMP:tä.

003
Teemu nousi vastentahtoisesti ylös ja lukui-

sat eilisen illan kumotut juomat palautuivat 
hänen mieleensä. ”Ai niin, sehän on KMP:
lle lähtö edessä ja eilen oli etkot. Ilmankos 
mua huippaa. Mut hei, mullahan on vielä 
haalarit kintuissa ja lakki olalla, mähän oon 
melkeen valmis lähtemään”, Teemu ajatteli 
laahustaessaan vessaan. Peilikaapin pääl-
lä ollut maaliskuun 1983 EM toi ensiavun 
kankiongelmaan ja pönttö auttoi niissä kah-
dessa muussa. Kitkerästä rikinkatkusta ulos 
päästyään Teemu kaappasi jääkaapista mu-
kaansa toissapäivän pizzanjämät sekä pullon 
kylmää koskenkorvaa ja lähti marssimaan 
raikkaassa kevätsäässä kohti kiltahuonetta 
vihellellen Täti Moonikan säveltä. Tulihan 
siinä hississä pari huikkakin otettua. Otapa 
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sinäkin ja siirry kohtaan 004.

004
Teemun aikainen nousu ei rajoittunut pelk-

kään heräämiseen, sillä koskenkorva alkoi 
tehdä ihmeitä hänen kognitiivisille omi-
naisuuksilleen. Ylitettyään Yliopistokadun 
hän törmäsi omituiseen tyyppiin, jonka pää 
oli kolmion muotoinen ja joka ilmiselvästi 
haastoi riitaa. ”Perkele!” Teemu karjaisi ja 
heristi nyrkkejään. Teemu oli joutunut tais-
teluun Ilkeää kärkikolmiota vastaan.

Koska tämä on Teemun ensimmäinen tais-
telu tässä tarinassa, niin selvitetäänpä hiukan 
sääntöjä. Kullakin vihollisella on kaksi tais-
teluarvoa, jotka ovat nimeltään kunto ja tai-
to. Kunto kertoo yksinkertaisesti sen, kuinka 
monta iskua vihollinen kestää ja taito taas 
sen, kuinka taitava taistelija vastustaja on.

Käytännössä taistelu toimii niin, että nostat 
pakasta Teemulle kolme korttia ja Teemun 
viholliselle yhtä monta korttia, kuin mitä tä-
män taito osoittaa. Jos Teemulla on isompi 
kortti kuin vastustajalla, on Teemu lyönyt 
osuman vastustajaansa ja tämän kunto vähe-
nee yhdellä. Jos taas tilanne on päinvastai-
nen, on vastustaja saanut Teemuun osuman 
ja joudut ottamaan huikan pullosta. Tasape-
lillä katsotaan seuraavat kortit jne. Jos pullo-
si tyhjenee tai vihollisen kunto tipahtaa nol-
laan, on taistelu ohitse ja sinun on toimittava 
vaihtoehtojen mukaisesti. Pakan loputtua 
sekoita se uudelleen. Taistelu alkakoon!

Vihollinen: Ilkeä kärkikolmio. Kunto: 2. 
Taito: 1.

Jos Teemu voittaa, siirry kohtaan 005. 
Muutoin siirry kohtaan 006.

005
Ilkeä kärkikolmio maata retkotti maassa 

pitkin pituuttaan. Järkevänä miehenä Teemu 
päätti piilottaa todisteet, otti liikennemerkin 
olalleen ja jatkoi matkaansa kohti kiltahuo-
netta. Siirry kohtaan 007.

006
Suuri ja mahtava soturimme Teemu oli 

onnistunut tyrmäämään itsensä vasten lii-
kennemerkkiä ja makasi huuli siihen kiinni 
jäätyneenä ketarat ojollaan lumihangessa. 
Näky ei ollut kaunis, mutta ei sinällään kyllä 
Teemua rumemmaksi tehnyt. Siirrypä koh-
taan 008.

007
Päästyään X-ovelle Teemu huomasi sen 

olevan lukossa ja joutui menemään sisälle 
Tietotalon ovesta. Liikennemerkki herätti 
lievää kummastusta ohikulkijoissa, mutta 
kukaan ei kuitenkaan vaivautunut tekemään 
mitään asian eteen. Teknillisen tiedekunnan 
kanslian kohdalla Teemu sai kuningasidean 
kiertää kiltahuoneelle bommareiden kautta.

Laskeuduttuaan portaat alas Koneen kilta-
huoneen nurkalta Teemu alkoi harhailla pi-
meässä käytävässä. Hirvittävä kolina ja ry-
minä raikui kaikkialla pimeissä käytävissä, 
kun Teemu kopautteli liikennemerkkiä pit-
kin putkia ja teräsrakenteita. Yllättäen kuu-
lui kuitenkin tutun oloinen kilahdus. ”Kos-
supullo perkele!” Teemu hihkaisi ja alkoi 
haroa käsillään esinettä, jonka kilahduksen 
hän oli vuosien saatossa oppinut tunnista-
maan yhtä varmasti kuin jaloviinan konja-
kista. Mutta voi, tämä pullo olikin valettu 
betonilla kiinni lattiaan!

Aikansa pulloa temmottuaan siitä alkoi 
nousta höyryä. Teemu luuli näkevänsä har-
hoja, mutta hänen eteensä oli todellakin 
ilmestynyt oikea pullon henki. Äimistyk-
sissään Teemu unohti liikennemerkin niille 
sijoilleen.

009: Kysy hengeltä tietä kiltahuoneelle. 
010: Kysy, onko hengen nimi mahdollisesti 
Spiritus Fortus.

008
Oli kuin onni onnettomuudessa, että Tiina 
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huomasi bussista risteyksessä retkottavan 
Teemun. ”Hei, otetaanko kaveri kyytiin?” 
hän kysäisi, ja kun vastalauseita ei kuulunut, 
kaapattiin mies mukaan. Avaa uusi pullo ja 
ota yksi hörppy Teemun kielen muistolle. 
Siirry kohtaan 013.

009
Henki neuvoi Teemun ystävällisesti kilta-

huoneelle. Siirry kohtaan 011.

010
”Hahaha”, henki nauroi ja haisi pahalta: 

”Hahaha! Minä olen Sukkiksen kadotettu 
opiskelumotivaatio – tai oikeastaan se, jota 
ei ikinä ollutkaan. Hahaha! Ja nyt minä syön 
sinut.” Olet joutunut taisteluun.

Vihollinen: Sukkiksella ei-ikinä-ollut opis-
kelumotivaatio. Kunto: 3. Taito: 2.

Jos Teemu voittaa taistelun, siirry kohtaan 
011. Häviöllä siirry kohtaan 012.

011
Saavuttuaan kiltahuoneelle Teemu huoma-

si sen olevan tänäänkin mukava paikka ja al-
koi bussia odotellessaan juopotella muiden 
Teekkareiden kanssa. Juopa siis sinäkin pari 
huikkaa. Kotvasen odoteltuaan Teekkarit 
marssivat bussille ja lähtivät matkaan. Hä-
nen mieltään lämmitti erityisesti se seikka, 
että TAFKAP:n Emancipation tripla-albu-
mi oli tullut reissuun mukaan ja bussissa oli 
CD-soitin. Siirry kohtaan 013.

012
Voi harmi, nyt tuli leikin loppu. Maattu-

aan kotvasen taju kankaalla Teemu heräsi 
ja totesi bussin jatkaneen matkaa jo aikoja 
sitten. Otapa sitten ensi vuoden KMP:llä uu-
destaan.

013
Tässä bussissa oli todellakin hauska mat-

kustaa ja tunnelma oli nousussa. Tasainen 
puheensorina täytti bussin, mutta jotakin 
puuttui. Silloin Teemulla välähti: kukaan ei 
vielä laulanut! Niinpä Teemu päätti aloittaa 
karkelot, meni bussin etuosaan ja pisti paras-
taan. Laula sinäkin nyt tunnelman kohotta-
miseksi kolme Teekkarilaulua.

Saavuttuaan Oulun rajalle Teekkarit sekä 
Teemu laittoivat lakit päähänsä ja aloittivat 
esittelykierroksen. Pulkkilan ABC:lle pääs-
tyään esittelykierros oli ohitse ja A-market 
odotti asiakkaitaan. Mikäli sinulla on juoma 
vähissä, juo pullosi loppuun ja ota uusi ti-
lalle.

Matkan jatkuttua Aune alkoi kertoa niin 
paskoja vitsejä, että eihän niitä kukaan kes-
tänyt selvin päin. Ota yksi hörppy ja kerro 
kaksi parempaa vitsiä. Kohta ollaan Iisal-
messa. Siirry kohtaan 014.

014
Iisalmessa Teemu oli käynyt aiemminkin 

– nimittäin Olvin panimolla, jonka lisäksi 
kyseisestä pitäjästä ei paljon muuta löytynyt-
kään. Panimokierros oli antoisa ja kirvoitti 
kielen juopottelulle. Parin oluen (sinulle 
ryypyn) jälkeen Teemun tunnelma alkoi olla 
sfääreissä, mutta maha tyhjä. Koska kiirettä 
bussiin ei ollut, tuli ruoasta Teemulle var-
sinainen dilemma. Syödäkö toissapäiväistä 
pizzaa vai mennäkö nakkikioskille? Nii-in, 
valitsepa sinä.

015: Pizzaa vai 016: Kioskille.

015
Pitihän se arvata. Pizza oli varmaan pilalla 

ja Teemun mahassa alkoi kiertää oikein olan 
takaa. Ota suoralta kädeltä neljä damage-
ryyppyä ja jatka vessan kautta kohtaan 018.

016
Teemu nuuhki hetken ilmaa ja jo hetken 

kuluttua erehtymätön nakkianturi oli havain-
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nut käristetyn makkaran vienon tuoksun. 
Teemu otti suunnan kohti tuoksun lähdettä 
ja saapuikin oikopäätä grillille. ”Yksi puri-
lainen ja maito!” Teemu hihkaisi luukusta 
ennen kuin ketään oli vielä edes näkyvissä.

– Ja saisiko olla jotain muuta? Vieno nais-
ääni kysäisi.

Teemu kurkkasi sisälle ja johan siinä mei-
naisi nuoren miehen sydän pysähtyä, kun hän 
näki siellä sisällä Irmelin tiukassa nahkame-
kossaan, joka juuri ja juuri ylsi peittämään 
hänen alushousunsa liian uteliailta katseilta. 
Kapean ohuelti verhotun vyötärön yläpuo-
lella Teemu havaitsi kaksi erittäin tyylikästä 
muodostelmaa, joiden väliin muodostunut 
laakso oli upeampi kuin mikään vastaava, 
mitä hän oli missään lehdessä ikinä nähnyt.

– Kyllähän mä voisin jotain muutakin 
ottaa, Teemu tokaisi flirttailevaan sävyyn. 
Mutta onko minusta sitä ottamaan?

Kuvankaunis Irmeli pisti purilaisen pais-
tumaan, otti maidon jääkaapista ja nojau-
tui kioskin luukulle juttelemaan mukavalle 

miekkoselle siten, että hänen uhkea rin-
tavarustuksena tuli kokonaisuudessaan 
Teemun näköpiiriin jättämättä mitään 
arvailujen varaan. Teemun jokainen elin 
jännittyi ja hän oli nojautumassa eteen-
päin, kun jokin tarttui hänen kaulukseen-
sa ja nykäisi taaksepäin.

Teemu tajusi tilanteen nopeasti. Irmelin 
kilpakosija oli saapunut paikalle ja näki 
Teemun flirttailemassa hänen naisensa 
kanssa.

Vihollinen: Iisalmen kovin jätkä. Kun-
to: 3. Taito: 3.

Jos Teemu voittaa taistelun, siirry koh-
taan 017. Muutoin siirry kohtaan 012.

017
Teemu oli osoittanut, mistä Oululainen 

Teekkari on tehty. Iisalmen kovin jätkä 
luikki häntä koipien välissä karkuun.

– Oi ritarini, kuului Irmelin ihastunut 
kiljaisu nakkikioskin sisältä. Ota minut! 

Ota minut heti!
Eipä tarvinnut miestä kahdesti käskeä, mut-

ta koska kumit olivat jääneet kotiin ja Irmeli 
oli jo aikoja sitten käyttänyt kaikki kioskin 
ehkäisyvälineet, ei hommista tullutkaan yh-
tään mitään. Niinpä Teemu joutui tyytymään 
purilaiseen ja maitoon. Jatka kohtaan 018.

018
Matka jatkui nyt Iisalmesta kohti Kuopio-

ta, jossa oli tarkoitus vierailla paikallisella 
AMK:lla, missä vierailemisessa monikaan 
ei nähnyt paljon järkeä olevan. Koska Kuo-
piosta ei ole juuri mitään positiivista mai-
nittavaa jäänyt mieleen, jatkui matka kohti 
Jyväskylän yöpymispaikkaa.

Bussi kaartoi Kortepohjaan, jossa paikal-
liset hätämajoitustilat tarjosivat liki luksus-
tason yösijan. Kun kamat oli saatu purettua 
ja nukkumapaikat varattua, oli edessä tiukka 
valinta: lähteäkö keskustaan bailaamaan hu-
manistityttöjen kanssa vai jäädäkö nukku-
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maan. Siinäpä valinta.
019: nukkumaan ja 020: bailaamaan.

019
Mietipä uudelleen. Humanistityttöjä vai 

nukkumaan? Jos olet edelleen sitä mieltä, 
että nukkumaan, siirry kohtaan 019 ja ota 
yksi sakkoryyppy. Järkiinnyttyäsi mene 
kohtaan 020.

020
Alakaupungin bileet olivat todellinen suk-

see ja posse sai rekryttyä bussiin pari nais-
puolista bändäriä. ”Oijoi, noiden kanssa jos 
pääsisi hupailemaan”, Teemu haikaili: ”mut-
ta taitaa nuo pitkätukkahipit olla jo niihin 
näppinsä ryvettäneet.” Laula Teekkarihymni 
ja ota yksi sen kunniaksi.

Pari tuntia hymnin jälkeen alkoi matka ta-
kaisin majoituspaikkaan, mutta mitä ihmettä, 
Teemulla ei ollutkaan rahaa taksiin ja Visa 
oli mennyt vanhaksi viime kuussa. Onneksi 
matka ei ollut pitkä ja niinpä Teemu päätti 
kävellä. Pari korttelia talsittuaan hänen vas-
taansa tuli jotain ihme hiippareita.

– Hei jou mään, onx-x-x jäbällä äl-kolme-
kolme-tee skilzzit tarjota mulle jotain psy-
koaktiivisii aineita? Tokaisi selkeästi artiku-
loiva nuori mies.

– Vittu syö sieniä Teemu vastasi ja nakkasi 
äijälle totaaliset /ignore:t.

Tästäkös hoppari hermostui ja voi helvetti, 
jo reissun ties mones käsirysy oli valmis.

Vihollinen: Tempin 31337 h1PH0p kave-
rit. Kunto: 2. Taito: 4.

Kun jou-jou –miehet on breikattu kahteen 
osaan, siirry kohtaan 021, muuten mene 
kohtaan 012.

021
”Vittu äijä käyttää jotain wallhackia - vitun 

aimbot!” Kuului murtuneiden miesten mur-
tunut huuto, kun sankarimme poistui paikal-
ta kohti majoitusta. Sinä yönä nukutti hyvin, 

eikä ollut vaaraa, että seuraavaksi aamuksi 
olisi krapulaa luvassa.

Kukonlaulu tuli varsin nopeasti illan juh-
lien loputtua. Koko väkijoukko oli vieläkin 
aivan naamat. Nekin, jotka normaalisti eivät 
paholaisen juomiin juurikaan koske, vapisi-
vat kuin haavan lehti vailla täyttä ymmärrys-
tä tai olivat nyt jonottamassa oksennusvuoro-
aan majapaikan harvoissa vessoissa. Joukon 
organisointi kestikin hetkosen, mutta kaikki 
saatiin lopulta liikkeelle ajoissa. Nyt oltiin 
matkalla lappeen Rantaan ja kohtaan 022.

022
lappeen Rannassa bussi kaartoi majoitusti-

lana toimivan paikallisen ylioppilastalon pi-
haan. Talo oli komea, kuten aina ennenkin, 
ja herätti Oululaisissa suurta kateutta ja ihas-
tusta. Kun majapaikat oli varattu, oli aika 
pelata kyykkää. Ylioppilastalon takapuolella 
sijaitseva kenttä sai taas kerran todistaa titaa-
nien taiston, kun Oulun amatöörit kohtasivat 
lappeen Rannan pelätyt ammattilaiset.

Ota kyykkäpeliä varten uusi juomapullo 
– tai jos kuvittelet pärjääväsi vanhalla, niin 
saat toki käyttää sitäkin. Kyykkä toimii ai-
van kuin taistelu, mutta siinä ei voi tapahtua 
mitään kohtalokasta.

Vihollinen: NKL All Stars. Kunto: 10. Tai-
to: 3.

Jos voitit ottelun, siirry kohtaan 024. Muu-
toin siirry kohtaan 023.

023
No, aina ei voi voittaa. He olivat kuiten-

kin ammattilaisia. Otapa vauhtia hankkimal-
la uusi juomaleili, mielellään täysi, ja siirry 
kohtaan 024.

024
Peli päättyi hyvissä tunnelmissa ja voit-

tajajoukkue riemuitsi voittoaan avoimesti 
haukkuen samalla Tamperelaisia. Läheinen 
salakapakka oli aukaissut pelin tiimellykses-
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sä ovensa ja ah mainiota, siellä oli tarjolla 
todella halpaa viinaa. Juo pullosi tyhjäksi 
ja ota uusi. Tämän jälkeen nosta kortti. Jos 
kortin lukema on 6 tai alle, Teemu joi lisäksi 
vain neljä annosta. Jos lukema oli 7 – 10, 
Teemu joi viisi annosta. Jos sait kuvakortin 
tai ässän, Teemu joi kuusi annosta.

Huolimatta kortin lukemasta, laula kolme 
Teekkarilaulua, keksi kolme ylistävää adjek-
tiivia Lappeen rantalaisista ja laula Teekka-
rihymni.

Salakapakasta poistuttuaan Teemu oli saa-
nut tyydytettyä janonsa, mutta nälkä vaivasi 
taas ja suuri seikkailu sai jälleen kerran al-
kunsa, sillä taas oli matkattava nakkikioskil-
le. Tällä kertaa mukaan lähti kuitenkin muu-
tama muukin tieteenharjoittaja.

Hetkosen kohti paikallista liikekeskusta 
käveltyään iloinen joukkiomme huomasi jo-
tain tuttua.

– Ei vittu, Linnunrata! Hihkaisi joukon 
vanhin tieteenharjoittaja.

– Tuo kyltti lähtee muuten mukaan! Hih-
kaisi toinen vanhimmista.

Eipä aikaakaan, kun joukon kevyin mies 
oli noussut kolmen miehen varassa värk-
käämään kylttiä irti. Yllättäen Linnunradan 
suunnasta alkoi kuulua auton ääntä. Mitäs 
nyt tehtäisiin?

025: Piiloon tietenkin, kaikki pöpelikköön 
vai 026: jatketaan touhuilua, samapa tuo 
vaikka sakot lävähtäisi.

025
Kaikki juoksivat kauhun vallassa kohti lä-

heistä pöpelikköä. Teemu pääsi hyppäämään 
juuri ja juuri näkymättömiin ennen kuin au-
ton valokeila pyyhki kohtaa, josta hän oli 
hetki sitten paennut lähestyvää autoa.

– Ei se ollut edes poliisi, Teemu tokaisi.
– Eipä niin. Ei tuo kyltti irtoa ilman meis-

seliä. Jatketaan matkaa.
Niinpä joukko päätti jatkaa matkaa kohti 

grilliä, josta maukkaat eväät saatuaan he pa-

lasivat takaisin majoitukseen. Siirry kohtaan 
027.

026
Värkkääminen jatkui ja kohta kaikki olivat 

kohti tulevan auton valokeilassa.
– Ei se ainakaan poliisi ole, Teemu tokai-

si.
– Eipä niin. Jatketaan!
Ja niin iloinen joukkio jatkoi kyltin irrotta-

mista. Auto tuli viereen ja sen ikkuna aukesi. 
Sen kyydissä näytti olevan vanhahko mies-
henkilö.

– Hei pojat, eikö kyltti irtoa? Mies huusi.
– Eipä oikein, joukkiomme vastasi. Ei ir-

toa ilman meisseliä.
Vanha mies tonki hetken hanskalokeroaan 

ja viskasi sieltä meisselin.
– Yrittäkää tuolla. Muistakaa ottaa ensi 

kerralla oma matkaan.
Joukkiomme oli erittäin positiivisesti yl-

lättynyt tilanteiden saamasta käänteestä ja 
auton poistuttua paikalta ruuvasi kyltin vim-
malla irti. Kun grillillä oli saatu käytyä ja 
majoitukseen palattu, oli joukkio vieläkin 
aivan innoissaan.

Koska kokemus oli niin positiivinen, nou-
see Teemun taito nyt yhdellä, ollen nyt 4. 
Onneksi olkoon. Siirry kohtaan 027 ja katso 
miten seikkailu jatkui.

027
Ilta meni rattoisasti. Muutama alkoholi-

soitunut nattiivi tuli pitämään seuraa ja Tee-
mun oli hyvä pelata heidän kanssaan tuppea. 
Pelaa nyt itsekin kavereidesi kanssa hetki 
tuppea tai jatka seikkailua ja ota pari sakko-
ryyppyä.

Yön yli nukuttuaan Teemu jatkoi kohti 
seuraavaa määränpäätä kohdassa 028.

028
Jälleen kerran oli kohdattava uusi aamu ja 

tällä kertaa myös krapula. Paska paitsi hai-
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si, se myös maistui suussa – olihan Teemun 
hammasharja unohtunut kotiin. Seuraavana 
kohteena oli Otaniemi.

Matka pääkaupunkiseudulle oli pitkä ja 
päätä kivistävä. Bussi teki mutkan vielä 
Lahdenkin kautta, johon Jyväskylästä mu-
kaan otetut bändäritytöt tiputettiin. Tässä 
vaiheessa meininki bussissa oli kuitenkin 
erityisen hilpeä, koska joku oli hankkinut 
ehtaa aikuisviihdettä. Video esitteli asiaan 
kuuluvalla antaumuksella, kuinka muun mu-
assa taiteilijan väripalettia voi käyttää seksi-
välineenä – keksitte varmaan itse. Onneksi 
palettiveistä ei käytetty, mutta kärpänen otti 
15 minuuttiaan kyseisessä elokuvassa. Elo-
kuva kiinnosti jopa ulkona seisonutta park-
kipirkkoa.

Excursio otti kuitenkin suunnan oikeille 
raiteilleen ja Helsingin harmaus saavutettiin 
varsin nopeasti. Vierailulle ei kuitenkaan eh-
ditty ajoissa, joten yritysvierailu meni plöri-
näksi ja se korvattiin kyykkäpelillä.

Vihollinen: Yritys X:n kyykkätaiturit. 
Kunto: 10. Taito: 2.

Kun ottelu on ohi, siirry kohtaan 029. Jos 
menit häviämään ottelun, ota uusi pullo ja 
juo siitä puolet suruusi.

029
Espoon erään A-marketin excursion jäl-

keen päästiin Otaniemeen saunomaan, mikä 
oli ihan hyvä juttu ottaen huomioon kaiken 
sen pahan hajun, mitä ihmisistä silläkin het-
kellä irtosi. Siinä vaatteita vähennellessään 
Teemu mietti, että mikäs se mökki täällä 
Otaniemessä olikaan. Jos sitä ei muistanut, 
niin viinaa pitäisi hörppy ottaa.

Saunan jälkeen ilta rupesi vaikuttamaan 
kuitenkin erittäin kuivalta, kunnes samainen 
paikka pölähti täyteen toinen toistaan heh-
keämpiä Teologinaisia iltapuvuissaan. Nyt 
oli Teemun hetki toimia…

Valitse kohde. 030: Eveliina, 28, harrastaa 
melontaa ja telttailua. 031: Annukka, 18, ujo 

fuksi, joka laulaa kuorossa. 032: Teija, 22, 
mieletön kissa, jota opinnot eivät juuri kiin-
nostaneet.

030
Teemu yritti vongata Eveliinaa vaikka 

kuinka kauan, kunnes huomasi hänen va-
semmassa nimettömässään sormuksen. Mi-
täs sitten?

033: Yritetään edelleen. Kyllä varatultakin 
naiselta saa, jos se on helppo. 034: Luovu-
tetaan ja siirrytään sitten vieressä seisovan 
tylsistyneen näköisen blondin luo.

031
Annukka on kovin hiljaa. Häntä ei tunnu 

kiinnostavan. Mitä Teemu tekee?
035: Heittää läppää vuosijuhlien jatkoilla 

naapurin kaljatuoppiin oksentamisesta? 036: 
Yrittää lähestyä häntä heppajutuilla.

032
Teija innostuu Teemun jutuista heti. Kes-

kustelu poreilee tuntikausia käsitellen muun 
muassa sitä, mitä kaikkea kivaa voi yliopisto-
opiskelija tehdä ja mitä kaikkea AMK-opis-
kelijat menettävätkään valitessaan väärin. 
Viinaa vedetään samalla ihan holtittomasti. 
Tee sinäkin niin, tyhjennä pullosi ja ota jäl-
leen esiin uusi pullo. Kun kello on kolme, 
sankarimme päättävät lähteä omille teillenne 
nukkumaan. Siirry kohtaan 037.

033
Eveliina kuuntelee Teemun juttuja kiin-

nostuneena, kunnes paikalle saapuu Jarmo, 
Eveliinan aviomies. He poistuvat yhdessä 
paikalta, kuten myös kaikki muut Teemun 
kiinnostuksen kohteet ovat tehneet. Ei muu-
ta kuin nukkumaan ja, siirry kohtaan 037.

034
Tylsistynyt blondi osoittaa heti kiinnostus-
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ta sinuun.
– Hei, mä olen Pirjo. Kukas sä olet?
– Teemuhan mä vaan oon.
– Okei, sä 

oot tosi komee. 
Ootko säkin 
Oulusta?

Ja näin jut-
tu lähti luis-
tamaan. Ilta 
jatkui iloisissa 
merkeissä ja 
kovaa silmä-
peliä pelatessa. 
Pian Teemu 
olikin jo mat-
kalla neidin 
asunnolle, joka 
oli aivan lähel-
lä. Asunnolla 
neiti tarjosi Teemulle juotavaa. Ota siis yksi. 
Ota toinen, koska Teemua alkaa kohta väsyt-
tää.

Aamulla Teemu yllättäen heräsikin ma-
japaikasta muiden seasta. Oi ja voi, pyllyä 
kivistää. Mitähän kummaa sitä tulikaan teh-
tyä? Ota pari damageryyppyä ja siirry koh-
taan 037.

035
– Hyi vittu sä oot kuvottava! Kiljaisi An-

nukka ja kiskaisi Teemua turpaan.
Ota yksi damageryyppy ja mene nukku-

maan kohtaan 037.

036
– Eiks hepat ookkin aika ihQja? Teemu 

heitti Annukalle, joka oli kovin hiljainen.
– Juu on, vastasi Annukka. Mut mitä sä 

niistä tiedät?
– Vähän yhtä ja toista – et niillä ratsaste-

taan ja semmosta.
– Haha, et taida tietää hepoista yhtään mi-

tään, Annukka kikatti. Mut tiedätkö sä pal-

jon ratsastuksesta. Musta se on tosi kivaa, 
kun on kunnon ori puuskuttamssa jalkojen 
välissä. Ja sekin on siistiä, kun pistää suitset 

paikoilleen 
ja menee 
kunnon kyy-
tiä.

– Emmä 
paljoo kyl 
noist tie-
dä. Oon mä 
kattonu sitä 
telkkarista, 
Teemu vas-
tasi. Emmä 
kyllä edes 
erota oria ja 
tammaa.

Annukka 
hymähti ja 

rupesi katselemaan taas vaitonaisena muual-
le. Teemusta tuntui siltä, että Annukka olisi 
pidätellyt nauruaan, muttei tajunnut miksi. 
Niinpä oli taas aika painua pehkuihin, joten 
siirrypä kohtaan 037.

037
Aamu valkeni taas yhtä nopeasti kuin 

ilta oli pimennyt ja matkaan oli lähdettävä, 
vaikka edellisen illan tapahtumat ja kaikki 
ne mahdollisuudet kaivelivat Teemun miel-
tä vielä niissä määrin, että ainakin joitakin 
niistä neideistä olisi voinut yrittää tavata 
myöhemmin uudelleenkin – toisia taas ei, ja 
osa illan muistoista oli jopa hieman luotaan-
työntäviä.

Bussi starttasi kohti Turkua, mitä kohden 
ei yhdenkään bussin soisi starttaavan, mutta 
nyt matkalla oli hyvä syy: Titeenien Taistot, 
jossa kaikki Suomen tietoTeekkarit kohtaisi-
vat toisensa ja taistelisivat suuresta sotakir-
veestä sen vaatiman arvon mukaisesti.

Matkalla pysähdyttiin parikin kertaa eri-
näisistä sisäelinvaivoista johtuen ja jätettiin-
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pä jonkun keltaisen omakotitalon edustalle 
puuhun kokonainen muovipussillinenkin it-
seään ehtaa tavaraa. Tämän päälle laulettiin 
Volga – teepä se – ja otettiin yksi – teepä se-
kin. Sitten voitkin siirtyä kohtaan 038.

038
Turku, tuo todiste siitä, että ruotsalaiset 

naivat hylkeitä ja ovat niiden kanssa lisään-
tymiskykyisiä, oli järkähtämättömästi oma 
itsensä, mutta mitä voikaan olettaa ihmisiltä 
sellaisessa kaupungissa, jossa sijaitsee Palli-
vahan koulu. No, Iloinen retkue majoitettiin 
kuitenkin inhimillisiin olosuhteisiin veden 
pinnan yläpuolelle Taistojen tapahtumapai-
kan välittömään läheisyyteen, ellei voisi 
jopa sanoa itse tapahtumapaikalle.

Itse taistot olivat sitä perinteistä huttua. 
Oli suunnistamista kaupungissa, polttopal-
loa, jotain muuta ja juomapeli, johon Teemu 
tietenkin heti ensimmäisenä ilmoittautui va-
paaehtoiseksi. Siirrypä kohtaan 039 pelaa-
maan tätä kyseistä peliä.

039
Juomapelin säännöt: ota kolme korttia, 

valitse niistä yksi ja juo sen arvoa vastaava 
määrä alkoholiannoksia. Jos pullosi tyhje-
ni, Teemu meni häviämään kilpailun. Se ei 
ole suotavaa. Ota uusi pullo ja aloita kohdan 
039 alusta.

Jos pulloosi vielä jäi jotakin, ota seuraa-
vat kolme korttia ja valitse niistä haluamasi. 
Jos sait pullosi tyhjäksi, Teemu onnistui tu-
lemaan kilpailussa toiseksi, mikä oli tarkoi-
tuskin. Siirry kohtaan 040.

Jos taas pullosi ei vieläkään ollut tyhjä, 
menit pöljä voittamaan Teemulle koko kil-
pailun. Ota kohdan 039 alusta uudelleen.

Jos tehtävä on pullollesi mahdoton, ota so-
pivampi pullo esille, jos ei muualta niin A-
marketista.

040

Kun juomapeli on osaltasi ohi, on aika 
heittää pää taas tyynyyn. Turku on sellainen 
paikka, jossa ei olla yhtään sen kauempaa 
kuin tarvitsee.

Uuuh… aaah… uuuh… aaah.
”Onpa omituinen herätyskello”, Teemu 

ajatteli nostaen päätään tyynyssä. havaiten 
muidenkin ihmettelevän omituista ääntelyä. 
Puheensorinaa alkoi kantautua kaikkialta 
ympäriltä.

– Kattooko täällä joku pornoa?
– Eihän täällä ole edes videoita.
– Ei jumalauta, joku muuten nussii tääl-

lä!!! XIIT! LOL!
Kaikesta huolimatta ihmiset jatkoivat nor-

maaleja aamutoimiaan. Toiset nukkuivat 
puolen metrin päässä nussuttelevasta pa-
riskunnasta, toiset taas pesivät hampaitaan. 
Pikku miinus oli, että joku vitun ääliö oli 
sammunut aamupaskalle, eikä vessa ollut 
tällöin oikein käyttökunnossa. Teemu oli 
kuitenkin tyytyväinen, nyt oli saatu makois-
at unet ja vireystila oli kohdallaan paluumat-
kan armotonta kännäystä varten.

– Kuka voitti kisat? Teemu kyseli, mutta 
vastausta ei kuulunut.

Teemu päätti lähteä ulos ottamaan vähän 
happea sillä aikaa kun muut pakkailivat ta-
varoitaan. Haalarissa ja lakissa ei juuri ollut 
pakkaamista. Kun Teemu oli päässyt kilpai-
lukentän toiselle laidalle, hänen kimppuunsa 
hyökkäsi Luulajasta karannut ruotsalainen 
amisTeekkari, tuo evoluution heikoin lenkki 
Teekkarin ja ammarin välimaastosta.

Vihollinen: Ruotsalainen amisTeekkari. 
Kunto: 5. Taito: 3.

Jos voitat, siirry kohtaan 041. Häviö kii-
kuttaa sinut kohtaan 012.

041
Kiireellä takaisin bussiin, ennen kuin 

amisTeekkari herää! Bussi ehti juuri ja juuri 
pois alta ennen kuin tuo peto pääsi sen kinte-
reille. Huh huh, nyt nokka kohti Tamperetta 
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ja sivistystä! Mutta oli Turulla vielä annet-
tavaakin. Hassuja nimiä vilisi katukuvassa, 
mutta kyllähän se Pallivahan koulu oli ylitse 
muiden. Eivät edes sellaiset nimet kuin Ta-
kakirves tai Kärsämäki herätä vastaavia rie-
munkiljahduksia ihmisissä.

Jos sinulle ei vielä tähän mennessä ollut 
ilmoitettu, että taitotasosi on neljä (4) nor-
maalin kolmen (3) asemesta, niin nyt se 
todellakin sitä myös on. Ruotsalaisen amis-
Teekkarin lyöminen on palvelus ihmiskun-
nalle, josta tulee palkita oikeamielisesti. On-
nea matkaan, muista nostaa siis tästä lähtien 
neljä kortti taistelussa! Ota tämän kunniaksi 
hörppy ja kohota kolminkertainen eläköön 
–huuto isänmaalle.

Kun matkaa oli taas takana jokusen kusi-
tauon verran, oltiinkin jo Tampereella, Her-
vannassa tarkemmin. Poliisikoulua ei saanut 
taaskaan jäynätä – eikä VTT:n lippuja va-
rastaa, muuten oltiin kuin villissä lännessä. 
Hotelli torni otti asiakkaansa avosylin vas-
taan ja hetihän sitä piti lähteä haistelemaan 
paikallista meininkiä Hervantakeskukseen 
– siellähän on Alkokin.

Yllättäen mukana olleet pitkätukkahipit 
löysivät jostakin pari alaikäistä tyttölasta ja 
rupesivat niitä tietenkin vonkaamaan pitkin 
Ahvenisjärven rantoja, mutta se on toinen 
tarina se – kirjoittakoot sikkiläiset niistä.

Kun Teekkareiden etuvartio oli saavuttanut 
edesmenneen Hervannan Grillin sijainnin, 
tapahtui jotain mieltä järkyttävää. Aito Ex-
oululainen Tampereen homoTeekkari yritti 
päästä Teemun kanssa seksuaaliseen kanssa-
käymiseen keskellä katua. Mitäs nyt suuhun 
pannaan, Teemu oli jälleen kerran pahoissa 
vaikeuksissa!

Vihollinen: Aito Ex-oululainen Tampereen 
homoTeekkari. Kunto: 3. Taito: 4. Erikois-
kyky: homoTeekkari väistää Matrix-liikkeil-
lään osuman, mikäli Teemun korttien jou-
kossa on yksikin kakkonen.

Jos voitit taistelun, siirry kohtaan 043. Hä-

vittyäsi taistelun siirry kohtaan 042.

042
Voi herranen aika, homoTeekkari oli pääs-

syt Teemun päälle. Ei tämä voinut olla totta, 
ei voi. Sehän oli niin kännissäkin. ”Tää on 
varmaan unta”, tokaisi Teemu. Ja niinhän se 
olikin, pahaa sellaista. Palaapa kohtaan 037. 
Olit oikeasti vasta Otaniemessä.

043
Niin sitä pitää, homoTeekkari kynti maata 

leuallaan. Homokänni ei vaan kannata. On-
neksi Grillillä oli laastaria ja homoTeekka-
rin leuka saadaan paranemaan. Muuttui se 
mieskin heteroksi sillä silmänlyömällä. Ihan 
ok jannuhan se lopulta olikin. Nyt Teekkarit 
saivatkin kunnon idean, paikallistuntemuk-
sen avulla voisi yrittää tehdä pientä koiruut-
ta, mutta mitä.

Jos haluat, että Teekkarit yrittävät kaataa 
Mikontalon, mene kohtaan 044. Jos taas 
VTT:n lipun varastaminen on mieleesi, mene 
kohtaan 045. Kohdassa 046 taas arvuutel-
laan sitä, miten Hesburgerin liput saadaan 
Poliisikoulun salkoon.

044
Mikontalon kaatamiseen lähdettiin yksin-

kertaisella suunnitelmalla. Kaikki asukkaat 
piti vain saada nojaamaan yhtä aikaa samaan 
seinään. Kotvasen mietittyään Teemu saikin 
aivan loistavan idean. Olihan näet niin, että 
kaikki Mikontalon asukkaat käyttivät tie-
tenkin Finreactoria warensa imuroimiseen, 
joten sinne piti vain laittaa torrentti, jossa 
annettaisiin tarkat ohjeet seinien kuntotar-
kistukselle. Parin puhelun jälkeen torrentti 
olikin jo sisässä. Klo 17:00 alkoi tapahtua. 
Talo rupesi nojaamaan vahvasti kohti poh-
joista, mutta ei kuitenkaan kaatunut.

”Hyvä yritys se silti oli ja saatiinpahan 
todistettua, että Tamperelaiset ovat oikeasti 
tyhmempiä kuin me Oululaiset”, totesi jouk-
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koja johtanut sähköTeekkari: ”Lähdetään 
ryyppäämään TiTe:n kiltahuoneelle ennen 
kuin Wexi ja muut tupsulan asukkaat juovat 
paikan kuivaksi.” Siirry kohtaan 047.

045
VTT:n lipun varastaminen oli erittäin huo-

no idea, varsinkin kun syyllinen saataisiin 
selville suunnilleen välittömästi. Tampere-
laiset kun eivät moista harrastaneet laisin-
kaan auktoriteetin pelossa. Niinpä suunni-
telmaa piti muokata siten, että liput kään-
nettäisiinkin vain ylösalaisin ja puoleen 
salkoon. Homma oli loppupeleissä erittäin 
helppo toteuttaa. Mielihyvää se tuotti kyllä. 
Nyt olikin aika hypätä kohtaan 047, eli TiTe:
n kiltahuoneelle.

046
Tämä idea ei alkuunsa kuulostanut ollen-

kaan huonolta, joten sitä lähdettiin innolla 
toteuttamaan. Ryhmä jaettiin kahtia. Toisen 
tehtävänä oli tutkia poliisikoulun vartiokäy-
täntöjä ja toisen tehtävänä oli tietenkin va-
rastaa Hesburgerin lippu. Kumpaan ryhmään 
Teemun oli mentävä?

048: Tutkimaan vartiokäytäntöjä. 049: Va-
rastamaan Hesburgerin lippu.

047
Titen kiltahuone oli pullollaan pulloja tyh-

jentäviä pullottavia Teekkareita. Herranen 
aika mitkä bakkanaalit sinne olikin saatu 
aikaan. Jäiköhän lähi-Alkoon yhtään pulloa 
Jormaa jäljelle? Teemu päätti, että tänä iltana 
vedetään niin eläimelliset perseet, että Vaa-
sassakin vielä naurattaa. Otapa oman mielen 
mukaan hörsyjä pullosta, vähintään pari.

Tämän jälkeen alkoi laulanta, ja sitä jat-
kuikin puoleen yöhön saakka. Laula kolme 
Teekkarilaulua ja perään Teekkarihymni. 
Hymnin jälkeen juopottelu jatkui omaan 
tahtiin ja väki alkoi siirtyä kohti majoitus-
paikkaan. Siirry kohtaan 053.

048
Vartiokäytäntöjen tutkiminen olikin help-

poa puuhaa, nimittäin Poliisiopistolla sattui 
olemaan tänään lomapäivä. Mikäs sen mu-
kavampaa. Pakkasessa seisoskelu viilensi 
tunteita kuitenkin sen verran, että Teemu 
päätti kiskaista puoli pullollista kossua yh-
dellä huikalla. Loput jätettäisiin paluumat-
kalle, jos sellainen oli luvassa. Juopa kolme 
reipasta hörppyä.

Pian kaverit tulivat takaisin lippuineen, 
mutta ne eivät olleetkaan Hesburgerin vaan 
VTT:n. Tilanne enteili katastrofia, mutta 
operaatiota päätettiin jatkaa. Siirry kohtaan 
050.

049
Hesburgerin liput eivät olleet salossa! Mi-

täs nyt tehtäisiin, Teemu tuumi. Niinpä hän 
päätti turvautua viinapulloon, viina kun on 
viisasten juoma. Otapa hörsy pari. Hieman 
aikaa pulloaan tyhjenneltyään syntyi kunin-
gasidea. Viedään ne hiivatin VTT:n liput! 
Niinpä pari valopäätä lähti suunnistamaan 
VTT:n nurkalle. Äkkiäkös liput salosta las-
keutuivat ja paidan alle kätkeytyivät.

Välittömästi pusikosta ilmestyy Tampe-
reen VTT:n vasikka, joka uhkaa raportoida 
tekemisistänne viranomaisille. Hänet on eli-
minoitava.

Vihollinen: Vasikka. Kunto: 2. Taito: 3.
Jos voitat taistelun, siirry kohtaan 050. Hä-

vitessäsi tiesi 012:een käy.

050
Iskuryhmä tunkeutui poliisiopiston alu-

eelle. Ristinsieluakaan ei ollut näkyvissä, 
joten marssi lipputangoille alkoi. Teemu 
alkoi laulaa jollottaa laulua kosinista, fiistä 
ja naplaäxästä. Laulapa tämä laulu tai kärsi 
sakkohörsy. Laulaessaan Teemu ei huoman-
nut, että muu sakki oli ottanut jalat alleen ja 
häipynyt kuvioista. Äkkiä Teemun olkapäätä 
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koputettiin.
”Mitäsh ashiaa arvon Teekkari?” Teemu 

kysäisi katsomatta taakseen. Kun koputus 
toistui, oli äijänkin vihdoin käännyttävä. Sii-
nähän se oli, ehta poliisisetä. Nyt oli muuten 
jo kohtuullinen kiire.

Teemu otti jalat alleen ja konttasi lumihan-
gessa minkä ehti. Nosta kortti. Jos se on pie-
nempi kuin 10 siirry kohtaan 051, muuten 
siirry kohtaan 052.

051
Teemun meno oli kovin takasuuntaista, sil-

lä konstaapeli veti Teemua toisesta koivesta 
kohti partioautoaan.

– Olihan se ihan varma, että te perkeleen 
koltiaiset olette pahanteossa. Arvasin heti, 
että jotain tänä iltana tapahtuu, kun näin 
teidät tuolla keskuksessa. Nyt se sitten tuli 
keikka putkaan, konstaapeli totesi.

Teemu tyrkättiin tylysti Maijan takaosaan, 
jossa hän jäi suremaan puoleksi juomatonta 
kossupulloaan.

Laitokselle päästyään Teemu joutui put-
kaan ja toivoi tosissaan, että seuraavana 
päivänä joku tietäisi, mitä mahdollisesti on 
tapahtunut ja soittaisi 

Näin huonosta suorituksesta taitotasosi las-
kee kolmeen. Äly hoi! Siirry kohtaan 057.

052
Pääset kuin pääsetkin karkuun inhaa po-

liisisetää ja pakenet suoraan majoitukseen. 
Mene kohtaan 056.

053
Teemu juopotteli aika paljon ja tuli aika ko-

vaan humalaan, ja sen kyllä huomaa. Niinpä 
matka TiTe:n kiltahuoneelta Torniin vaikutti 
kerrassaan hämärältä – olihan toki pimeää. 
Äkkiä nurkan takaa ilmestyivät sekä Jukka 
että Ransu.

– Hei poika, tule tänne, laitetaanko Pikku 
Kakkosta? Huusi Ransu.

– Niin, ja ehkä isoa! Huusi Jukka.
– Ei saa tehdä pahaa, vastasi Teemu. Minä 

olen vain viaton Teekkari, joka on edesvas-
tuuttomassa tilassa.

Ransu rupesi lähestymään Teemua, niin 
myös Jukka. He eivät näyttäneet erityisen 
vaarallisilta vastustajilta, mutta kauhuku-
vat siitä, mitä he Teemulle tekisivät, pyöri-
vät hänen mielessään. Ajatukset harhailivat 
alkoholin vaikutuksesta siihen malliin, että 
välillä Teemu näki Ransun viitenä ja Jukan 
kolmena.

Joudut nyt taistelemaan yhtä aikaa Jukkaa 
ja Ransua vastaan, nosta siis molemmille 
kortti jokaisella kierroksella. Sinä taas saat 
päättää, kumpaa heistä yrität lyödä kullakin 
kierroksella. Torjua voit molempien iskut.

Vihollinen: Jukka. Kunto 3. Taito 2.
Vihollinen: Ransu. Kunto 5. Taito 1.
Jos voitti taistelun, siirry kohtaan 054. 

Muuten siirry kohtaan 055.

054
Taistelu päättyi ja Ransun pehmusteet pö-

lisivät pitkin menneen tapahtuman kyykkä-
areenoita. Jukka taas meni piiloon roska-
pönttöön ja aikoi viettää koko loppuelämän-
sä hiljaiselämää siellä Ransun jäänteiden 
kanssa. Siirry kohtaan 056.

055
Voi ei, Ransu ja Jukka saivat sinut kukis-

tettua ja nyt on luvassa jotain kauheaa, ni-
mittäin Pikku Kakkosta. Sinut kaapataan 
autolla Pyynikillä sijaitsevaan huvimajaan, 
missä joudut katsomaan koko yön tuota kau-
heaa ohjelmaa. Aamulla pääset kuitenkin 
pakenemaan, poliisit löytävät sinut kadulta 
ja joudut putkaan. Siirry kohtaan 057.

056
Majoituksessa on oikein mukavaa ja taas 

on aika laittaa pää tyynyyn ja umpihumalas-
sa. Ei hyvänen aika mikä reissu, mutta on-
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neksi aletaan olla loppusuoralla.
Seuraavana aamuna matkalaisten aamu 

avattiin tutuin sävelin: ”Voiko ihanammin 
päivän enää alkaa? Onko ihanampaa aamua 
kuin tää…”

”Onhan se mukavin herätys, mitä excul-
la voi toivoa”, mietti Teemu ja nousi ylös: 
”Huhhuh, kylläpä sitä ollaan humalassa. Näin 
unta Jukasta ja Ransusta ja ties mistä. Huh-
huh.” Teemu lähti hortoilemaan kohti keit-
tiötä, missä 
ystäväl l i-
nen fuksi-
tyttö pais-
toi hänelle 
pekonia ja 
munaa.

– Ihan 
hyvin sul-
la pysyy 
tuo muna 
hyppysis-
sä, kehaisi 
Teemu tyt-
tösen ottei-
ta. En kyllä 
itse saisi 
p i d e t t y ä 
sitä miten-
kään siellä 
noiden lihojen välissä noin kauaa aikaa.

Tyttöparka säikähti Teekkarismiehen tuh-
mia puheita, mutta itsepähän oli laittanut 
pekonit ja munat pannulle siten. Teemu sai 
mahtavan aamupalan ja oli valmiina vetä-
mään kauheat perseet matkalla kohti Vaa-
saa.

Eipä aikaakaan kun bussi taas tuli, otti 
matkalaiset kyytiin ja lähti viemään heitä 
kohti länsirannikkoa, ABB:n ja Wärtsilän 
kaupunkia, mihin heillä oli pienet tuliaiset 
tuotavinaan. Vanhat kaupungin liput oli tar-
koitus palauttaa salkoihin noin kuuden vuo-
den laina-ajan jälkeen.

Siirry kohtaan 058.

057
Teemu heräsi kovalta lattialta, kun poliisi-

setä tuli potkimaan häntä ylös: ”No nousehan 
juniori. Pojat jo sinua tuolla odottelevat.”

Tajuamatta oikeastaan mistään mitään, 
Teemu seurasi poliisin ohjastusta ja pääsi 
kuin pääsikin ulos putkasta. Juo kolme kula-
usta janoosi ja siirry kohtaan 058.

058
Autossa olikin juuri sopivasti menossa 

kuukausilaulu. Teemu päätti tyhjentää vajaat 
astiansa ja ottaa kokonaan uuden astian kä-
sille. Laulapa oma kuukautesi sekä yhteiset 
säkeistöt tästä laulusta, jotta pääset viree-
seen.

Matka jatkui ja merellinen ilmasto alkoi 
tuntua. Tuuli yltyi ja bussi heilahteli. Koko 
bussillinen alkoi laulaa laulua hauskasta 
sedästä. Jos et laula laulua, niin juopa pari 
sakkoa.

Vaasassa perillä Teekkarit jalkautuivat to-
rille. Kaupungintalo ei ollutkaan kaukana. 
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Teemu päätti ottaa toisen lipun haltuunsa. 
Muutaman Teekkarin iskuryhmä marssi tällä 
kertaa hyväntekoon kaupungintalon edustal-
le. Mittailtuaan hetken lipputankoja Teekka-
rit pääsivät todistamaan, kuinka kaupungin 
työntekijät katsoivat parhaaksi poistaa sa-
loista nykyiset liput.

”Nyt on aika toimia”, päättivät Teekkarit 
yksissätuumin, ripustivat liput nopeasti pai-
koilleen ja liukenivat alta aikayksikön. Pa-
koauto, eli bussi ajoi vierelle ja iskuryhmä 
hyppäsi kyytiin. Talla pohjaan ja Kokko-
laan.

Teemulla alkoi tulla taas nälkä ja niinpä 
hän päätti avata lihapullapaketin, mutta oli-
ko se sittenkään viisasta?

059: Menoksi vaan, ei muuta kun syö-
mään! 060: Tässä oli jokin koira haudattuna, 
vai olivatko nämä koiranlihapullia. Nam!

059
Teemu repäisi lihapullapaketin reippaasti 

auki ja ihmiset ympärillä alkoivat pökerrel-
lä, hyvä ettei kuskikin. Ainoastaan Teemu 
hirvittävässä suojakännissä ei huomannut 
mitään.

– Mitä helvettiä, olivatko nämä pakattu 
suojakaasuun? Karjaisi Teemu.

– Totta kai ne ovat, ja siksi ne pitäisi avata 
bussin ulkopuolella, vastasi väkijoukko.

Vihaiset Teekkarit kurmottivat Teemua 
kahden hörpyn edestä, mikä oli ihan ansait-
tua – muistakaapa se. Jatka kohtaan 061.

060
Aivan oikein. Lihapullapakettia ei saa ava-

ta bussissa, koska lihapullat on pakattu pa-
halta haisevaan suojakaasuun. Se haisee pas-
kalta ja lujaa. Koska olit näin älykäs, nousee 
taitotasosi yhdellä! Siirry kohtaan 061.

061
Kokkolaan saavuttiin parin tunnin kuluttua 

Vaasasta lähdön jälkeen. Kun bussi oli saatu 

pysäytettyä torille, kirmasivat kaikki ryös-
tämään lippuja ja liikennemerkkejä – sehän 
on koko Kokkolan olemassaolon merkitys. 
Mutta mihinkäs Teemu menikään?

062: Varastamaan lippuja. 063: Varasta-
maan liikennemerkkejä. 064: Vetäisemään 
fuksivuotensa muistoksi kaljaviestin lähei-
selle kentälle.

062
Lippujen varastaminen oli kieltämättä hel-

pompi valinta. Kun McDonald’sin liput oli 
saatu kiskottua kaupungin puiston lipputan-
koihin, oli tihutyö täydellinen. Hyvä Teemu, 
ainakin neljä lippua varastettu. Mutta mutta, 
poliisiauto saapuu bussin viereen ja vaatii 
lippuja takaisin. Palauttamalla pari päästään 
sopuratkaisuun. Otapa siitä hyvästä pari 
hörppyä suruusi ja jatka kohtaan 065.

063
Liikennemerkkien varastaminen Kokko-

lasta oli mieluisaa puuhaa, sillä niitä lojui 
tienposkissa maata pitkin valmiina. Koska 
Teemu oli kuitenkin nauttinut alkoholia, 
niiden poimiminen oli yllättävän vaikeaa. 
Lopulta Teemu joutui jo toistamiseen käsi-
rysyyn liikennemerkin kanssa.

Vihollinen: Inhottava STOP-merkki. Kun-
to 3. Taito 4.

Jos voitat, siirry kohtaan 066. Jos häviät, 
palaa kohtaan 12.

064
Nostalgian vuoksi Teemu hakeutui kohti 

läheistä kenttää mukanaan pullo Pilsneriä, 
joka oli tarttunut jostakin retkueen mukaan. 
Kaljaviestiä pelataan seuraavasti. Sekoita 
pakka. Nosta neljä korttia. Jos kolmen kor-
tin yhteenlaskettu summa (A:n arvo on 14) 
on vähemmän kuin 30, ota sakko. Käy näin 
pakka läpi ja jatka kohtaan 065.



065
Jostakin kumman syystä Bussiin oli ajau-

tunut Vaasalainen AMK-opiskelija, joka ru-
pesi heti Teemun nähtyään haastamaan rii-
taa. Mistä kummasta oli kysymys? Teemu ei 
ehtinyt sanoa kissaakaan, kun käsirysy oli jo 
käynnissä.

Vihollinen: Vaasalainen AMK-opiskelija. 
Kunto: 2. Taito 7.

Jos häviät nujakan, siirry kohtaan 12. Muu-
ten etene kohtaan 067.

066
Liikennemerkki oli nujerrettu. Teemu nap-

pasi mutkille menneen ilkimyksen matkaan-
sa ja lähti kävelemään takaisin kohti busseja. 
Matkalla bussille Teemun viereen kuitenkin 
ajoi poliisiauto.

- Voisitteko ystävällisesti palauttaa sen 
liikennemerkin sinne, mistä sen otittekin! 
Kuului komento autosta.

- Mitä? Eikö täällä saa ottaa liikennemerk-
kejä miten huvittaa? Teemu kysäisi.

Lopulta poliisit saivat kuin saivatkin tai-
vuteltua lievästi humalaisen Teekkarimme 
palauttamaan merkin löytöpaikkaan. Juopa 
suruusi vielä yksi huikka ja mene bussiin 
kohtaan 065.

067
Surullinen episodi oli ohitse ja AMK-opis-

kelija uskoi olevansa alempaa ihmisrotua 
kuin Teekkari. Kun tämä tympeä todistus-
tehtävä oli suoritettu, jatkui reissu reippain 
mielin kohti Oulua. Sinne oli enää muuta-
man tunnin matka.

Jokusen tunnin ajeltuaan bussi saapui vih-
doinkin lähelle Oulua. Teekkarit laskivat la-
kit päästään kaupungin rajalla ja haikea fiilis 
valtasi bussin. Mutta eipä hätää, tänä vuon-
na oltiin KMP:lle järjestetty kunnon jatkot 
Teekkaritalolla. Niinpä bussi pysäytti talon 
pihaan ja uutisesta piristynyt seurue menin-
kin talolle juopottelemaan lisää. Näin sitä 
pitää, sanoi Teemu, ja alkoi suunnitella jo 
seuraavia juonenkäänteitä.

Pelattaisiinko juomapeliä, vai jokohan sitä 
lähtisi kotiin? Teemu pohti. Auta miestä mä-
essä.

068: Pelaa juomapeliä. 069: Lähde kotiin.
068

Teemu päätti pelata juomapeliä, mutta 
ei heti keksinyt hyvää sellaista. Sitten eräs 
reissulla olleista löi häneen käteensä uuden 
Teksuutimen, jossa oli uusi hieno peli. Siiry 
kohtaan 1.

069
Teemu lähti pois. Matkalla kotiinsa hän 

osti Baabelista yhden Kebab-pizzan. Kotona 
hän jaksoi syödä siitä vain puolet ennen kuin 
meni sänkyynsä ja pani päänsä tyynyyn.

The End.

Pornograafikon syyspano

Jotta taittoon ei jäisi epäilyttäviä reikiä,  päätin jakaa tämän 
vinkin kanssanne. Kaikki pukeutumisroolileikeistä pitävät 
lukijamme tietävät, kuinka kalliita kiihottavan kitisevät 
PVC-, kumi ja nahka-asusteet ovat. Aidot saksalaiset nahka-
housut voivat maksaa yli viisisataa euroa. 

Syksyn sateiden ropistessa on taas kaivettu esiin isän reikäi-
set Nokian kumisaappaat ja mummon vanha sadeviitta. 
Pienellä mielikuvituksella ja rohkeudella näistä on helppo 
kehittää opiskelijaystävällisesti hinnoiteltuja virikemateri-
aaleja. “Olen norjalainen turskanpyytäjä Jörg. Täältä tulee 
hyökyaalto!” saa varmasti syysviimojen kylmistämän 
nuoren naisenkin kastelemaan saappaansa.
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Joskus, kun jokainen antaa 100%:sen 
panoksen, tulokset voivat olla yllättävän 
hyviä. 
 
Asenne ja motivaatio olivat ryhmässä 
kohdallaan. Fuksi Ville Peteri oli 
valmistautunut kisaan leipomalla pullia. Mikä 
olisikaan parempi tapa motivoida tiimiä kuin 
oman esimerikin voimalla. Jos joku jaksaa 
panostaa noin paljon, niin voisikohan sitä 
itse kukin yrittää samalla asenteella. 
 
Aluksi mietitytti tuleekohan tästä mitään. 
Tiimi vaikutti päällepäin aika normaalilta 
verrattuna muihin ryhmiin, jotka asusteiden 
ja hiusten värien perusteella olivat hyvin 
valmistautuneet.

Kun alun sekavuudesta ja järjestäytymisestä 
oli selvitty ja tiimi oli koko komeudessaan 
vihdoin ja viimein kasassa Teekkaritalolla, 
alkoi ensimmäinen haaste: tuomariston 
huomion kinnittäminen. Kun hyviä ehdotuksia 
sateli vettä kuin saharan autiomaassa, 
päädyttiin lopulta pyörimään käsikädessä 
ympyrää ja laulamaan kovaan ääneen: ”Piiri 
pieni pyörii, fuksit siinä hyörii...”
 
Toinen tehtävä Teekkaritalolla, jossa 
tuomaristolle oli esitettävä performanssi 
”parannus lintuinfluenssaan” antoi hyvän 
pohjan koko loppukisalle. Virtuaalinen 
live-satelliittiyhteys Würzburgin 
Goethe-instituuttiin saattoi ehkä yllättää 
arvovaltaisen ja kaiken nähneen 
tuomariston. Lintuinfluenssa esitys siis 
selostettiin saksaksi ”suorassa yhteydessä” 
Keski-Eurooppaan. 
 
Sähkökillan pantomiimirasti oli vaikea 
ja aiheet älykkäästi laadittu. Esitäpä 
pantomiimina puuma, asiakaspalaute ja 
naarastöpseli. Rasti oli kuitenkin hyvä 
herätys kisaan. Fuksi-suunnistuksen rasteilla 

“Jawohl, meine Dame und Herren. Das war’s. Ein 
Naarastöpseli!“

vaaditaan yhä enemmän. Jälleen otettiin 
virtuaalinen live-satelliittiyhteys Würzburgin 
Goethe-instituuttiin ja selostus auf deutsch. 
Pantomiimirastin eräs tuleva sähkö-
DI-tuomari kommunikoi myös sujuvasti 
saksaksi, mikä oli isku vasten kasvoja 
selostajalle. Rastin jälkeen tulkki totesikin 
järkyttyneenä tiimille: ”***tu, se yks tajuski 
kaikki! Ei vissiin passaa höpistä mitä sattuu.”   
  
Punaiset Koneteekkarit, aatteet on mun 
vaatteet, vaativat rastillaan vaalipuhetta. 
Ville Peteri veti puheen käsittämättömällä 
asenteella. Saksankielinen 
simultaanitulkkaus oli suurissa vaikeuksissa: 
Tulkkauksesta tuli väistämättä mieleen 
toisen maailmansodan aikana keskisessä 
Euroopassa pidetyt hengennostatuspuheet. 
Itse puhetta eräs arvovaltainen naistuomari 
piti seksistisenä ja eräs tuomari oli 
närkästynyt esitetystä vieraasta kielestä. 
Fiksu tuomariston puheenjohtaja totesi 
Fürst Uranov -votkaryypyn jälkeen rastilla 
puhutun vieraan kielen olevan tekniikan kieli, 
joten sen käyttö oli täysin hyväksyttävää. 
  
SIK 24/7 / Krank vierundzwanzig/7 -ryhmässä 
päätettiin, että yritetään voittaa tämä kilpailu. 
Agentti 00� kertoi, että tuotantotalouden 
fuksit ovat muodostaneet ryhmän, jonka 
kaikilla jäsenillä on tummat puvut päällä. 
Ja ne ovat taitavia. Lisää paineita SIK 
24/7 / Krank vierundzwanzig/7  -tiimille.   
  
Tuomareita lahjottiin, imarreltiin, kumarreltiin, 
nöyristeltiin ja nuoltiin armottomasti. 
Pulla, viina, olut, minttukaakao, dominot, 
mainoskynät, Marianne-makeiset ja 
lonkero vaihtoivat omistajaa. Fuksi-
suunnistuksessahan korruptio on niin kauan 
sallittua, kunhan rastilla vallassa olevat 
tuomarit ovat itse lahjonnan kohteena. 
  
OAMK:n mölkkyrasti haastoi SIK-24 -
ryhmän sen verran tosissaan, että Villen 
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piti esittää arabialainen ja puolivoltti 
taaksepäin vaikuttaakseen softakuningatar-
tuomarin. Ainolan puistossa kesäteatterissa 
tuotantotalous-teekkareille SIK-24/7 sai 
esittää muunnelman Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä -teoksesta. Loogista ajattelua 
ylläpitäen Ville oli tietenkin Lumikki ja 
tiimin ainoa naispuoleinen jäsen paha 
noita. Kansainvälinen yhteydenpito sujui 
tietysti tuotantotalouden-teekkareilta 
moitteettomasti. ”OMSTART! Erotiikka!  -
Ich komme, ich komme..” Vietiinpäs 
siinä samalla Lumikilta vielä neitsyys ja 
kunnian tästä sai eräs tuomariston jäsen. 
  
Arkkitehdit pitivät laulurastia Pikisaaressa 
kiltatalollaan. Rastin arkkitehtipäätuomari 
kertoi ykskantaan, kun SIK-24/7 saapui 
rastille: ”Saatte nyt kyllä pistää parasta. 
Äskönen ryhmä sai täydet kuusi pistettä 
ja niillä oli tosi hyvä show.” SIK-24/7 esitti 
arkkitehdeille arkkitehtien oman laulun ”Tytöt 
tahtoo pitää hauskaa” suomeksi ja saksaksi. 
  
Pikisaaresta Arkkitehtien kiltatalolta ryhmän 
matka jatkui kohti OTiT:n ”Munarastia”. 
Rastille saavuttiin jo illan hämärtyessä. 
Rastille loi omaa luonnon hämyänsä 
tuomariston eteen viritetty grilli. Jonoa 
rastille oli tungokseen asti mutta mikä 
siinä ryhmällä suoritusta odotellessa kun 
taktiikkakin oli hiomatta. Ennen rastille 

pääsemistään kerkesi vielä jututtaa 
vanhoja tuttujakin. OTiT:n viime vuoden 
Vuoden Fuksi sai puhuttua Villen jo rastin 
fiiliksiin mukaan, josta seurasi se, että hän 
oli jo valmiiksi ”Muna” kädessä odottamassa 
rastille pääsyä. Ryhmän taktiikkakin tuli 
selväksi aika nopeasti, kun yhdessä tuumin 
sovittiin, että Villen merkistä on muulla 
porukalla 10 sekuntia aikaa olla alasti. 
Naisedustajalle suotiin kuitenkin vapaus 
pitää alusasu päällä. Rastin loppuhan 
on jo historiaa, täydet pisteet, kunniaa, 
mainetta ja kuvia OTiT:n nettisivuilla.  
 
Viimeiselle rastille kiiruhdettiin nopeasti, 
jotta varmistuttiin rastin paikasta. Paikalle 
päästyään jaettiin ryhmät, joilla lähdettiin 
metsästämään viimeiselle rastille 
tarvittavia esineitä. Ville lähti hakemaan 
tikkaria, johon oli vielä saatava 
konduktöörinleima. Osa porukasta 
lähti metsästämään lumipalloa, joka 
sitten loppujen lopuksi taiteiltiin baarin 
jäämurskasta. Lämmintä ruokaakin ehdittiin 
kipaista sekä kiinalaisesta että pitseriasta.

Viimeisellä rastilla kaikkien loput energiat 
pistettiin koetukselle. Arto ja Antti kävivät 
hakemassa läheisestä hotellista viskiä ja 
siideriä extra jäillä tietenkään pisaraakaan 
hukkaamatta kallisarvoisia aineita. Jään 
saatuaan oli edessä muutama lisäongelma 

jäiden muokkaamiseksi 
lumipallon muotoon. 
Yritettyään  lyhtypylvääseen 
hakkaamista ja perinteistä 
nyrkkiä alkoi olla mieli matala, 
mutta
onneksi paikalle saapui Ville, 
jonka väläyksestä laitoimme 
jäät kiven päälle ja toisella 
kivellä saimme lumipallon 
kasaan. 

Ville taas haki konduktöörin 
leiman tikkariin, mikä vaati 
loppuunyrittämisen tahtoa ja 
ihmisten kanssa toimeentuloa 
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hetkellä, milloin järki ei ole enää mukana, 
sillä kuka nyt leimaisi tikkarin konduktöörin 
leimalla. Onhan se vähintäänkin hullu 
toivomus.
 
Kun kaikki tarvittava oli kasassa oli 
lopputuomion aika. Yhdessä ryhmä asteli 
viimeiseen koitokseen, johon kuitenkin kuului 
vielä Reisjärven matkaoppaan improvisointi, 
koska siihen hätään semmoista ei löytynyt ja 
Villen piti vielä lausua romanttinen runokin 
kauniille naistuomarille. 
 
Kaikki oli annettu ja ryhmän yhteishenki oli 
kuin viimeisen päälle hiottu timantti. Ryhmä 
oli mahtava ja iltaa tultaisiin muistelemaan 
vielä pitkään. Kuitenkin tässä vaiheessa 
alkoi ajatus mahdollisesta voitosta hiipiä 
mieleen. Viimeisellä rastilla oli monia 
muitakin ryhmiä ja kovaa keskustelua omien  
ryhmiensä pisteistä kuului joka puolelta. Nyt 
vain oli odotettava puolta yötä ja tuloksia. 

Viimeisen rastin jälkeen SIK-24/7:llä oli 
väsynyt ja känninen, mutta onnellinen olo. 
He antoivat parhaan näyttönsä sinä iltana. 
Jos joku panisi vielä paremmaksi, niin siitä 
ei voisi muuta kuin rehellisesti onnitella.
 
Ja mikä olikaan se mahtava fiilis kun he 
kuulivat oman ryhmän nimensä ja saivat 
kivuta lavalle ottamaan vastaan komean 
kruunun ja Lumikki ja seitsemän kääpiötä 
palapelin. Koko ryhmä (Ville Peteri, Jarmo 
Väärälä, Arto Anttila, Noora Salminen, Olli 
Schoderus, Matti Pramila ja Antti Salmela) 
kiittää Fuksisuunnistus-05 järjestäjiä 
tästä upeasta mahdollisuudesta kokea 
uskomattoman elämyksen heti ensimmäisen 
vuoden alusta ja toivottaa tervetulleiksi 
myös tulevat kilpailut, sillä mikään ei tulisi 
olemaan este tälle ryhmälle.

By: Jarmo Väärälä, Ville Peteri, 
Arto Anttila ja Noora Salminen 
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Tämä historiikki on koottu OYTY:n ja 
OTY:n vanhojen pöytäkirjojen, toimin-
tasuunnitelmien, toimintakertomusten ja 
muun arkistomateriaalin pohjalta. Suurena 
apuna ovat olleet erityisesti Olli Niemisen 
kokoama 25-vuotisjuhlajulkaisu “Teekkari 
eilen - tänään” sekä 35- ja 40-vuotisjuhla-
julkaisut. Vuosia 2002-2004 muistelivat ky-
seisten vuosien puheenjohtajat. Historiikki 
julkaistaan Teksuutimissa kahdessa osassa. 
Seuraava osa on numerossa 4/2005. Ko-
konaisuudessaan historiikki on luettavissa 
OTY:n 45-vuotisjuhlajulkaisussa.

Varhaiset  vuodet
Oululainen Teekkaritoiminta alkoi, ei vält-

tämättä niinkään synkkänä ja myrskyisenä 
yönä, melko pian Oulun yliopiston perusta-
misen jälkeen. Teekkarit, kuten muidenkin 
alojen opiskelijat, halusivat ryhmittyä oman 
järjestönsä alle ryhmähengen ja hauskanpi-
don merkeissä. Toiminta ei aluksi pienten 
jäsenmäärien vuoksi ollut kovinkaan organi-
soitunutta, eikä dokumentteja tämän vuoksi 
olekaan näille päiville asti säilynyt, mutta 
toiminnan aloitus voidaan silti ajoittaa vuo-
teen 1960. 

Vastaperustetun yliopiston rehtori vastusti 
jyrkästi Teekkarilakin käyttöönottoa. Oulun 
yliopiston hallintokollegion 11.5.1960 pi-
detyn kokouksen pöytäkirja paljastaa, että 
yliopiston sihteeri oli välittänyt Wapun alla 
teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden edus-
tajalle ylioppilas Suomiolle seuraavanlaisen 
puhelinsanoman: “Neuvoteltuani hallinto-
kollegion jäsenten kanssa, he ovat olleet yk-
simielisiä siitä, että koska meillä ei ole vielä 
edes tiedekuntayhdistystä ja koska erillisen 
lakin käyttö on omiaan hajoittamaan yliop-

Oulun Teekkariyhdistyksen historiikki, osa I

pilaskuntaa sisäisesti, olisi toistaiseksi eril-
lisen lakin käyttämisestä luovuttava.” Teek-
karit eivät tästä toki säikähtäneet ja muiden 
tiedekuntien opiskelijoiden hyväksyessä 
lakin käytön nähtiin Wappuaattona Linnan-
saaressa ensimmäiset oululaiset Teekkari-
lakit. Rehtori toki piti Teekkareille aiheen 
tiimoilta tiukan puhuttelun, mutta niin vain 

kävi, että jo seuraavana Wappuna olivat tup-
sulakit iskostuneet pysyvästi katukuvaan. 
Tiettävästi ylioppilaskuntakaan ei ole sisäi-
sesti hajonnut kuin tenttiarvosanoihin.

Alkuvuosina toiminta näyttäisi painottu-
neen kiltatasolle, eikä Teekkariyhdistyk-
sellä eli TY:llä omaa toimintaa juurikaan 
ollut. Monet oululaiset Teekkariperinteet ja 
esimerkiksi vuonna 1962 syntynyt Oulun 
wappulehti Ööpinen ovat kuitenkin näiden 
varhaisten vuosien perua. Tärkeimmät ta-
pahtumat tuohon aikaan olivat Wappu ja 
tanssitilaisuudet. Tanssiaiset olivat luonnol-
lisesti miesvaltaisen alan opiskelijoille mai-
nio tilaisuus tavata kauniimpaa sukupuolta. 
Tanssien lipunmyynti oli ilmeisesti myös 
TY:n tärkein rahanlähde ja tuotti ihan mu-
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kavasti voittoa, kuten toimintavuoden 65-66 
toimintakertomuksesta voi päätellä.

Tämä toimintakertomus onkin eräitä var-
haisimpia dokumentteja, joita TY:n toimin-
nasta on. Konkreettinen muutos kohti organi-
soituneempaa toimintaa koettiin 10.12.1967, 
kun silloinen puheenjohtaja Mikko Pesola 
sekä hallituksen jäsenet Anders Jansson ja 
Kimmo Lehtinen perustivat Oulun Yliopis-
ton Tekniikan Ylioppilaat -nimisen yhdis-
tyksen. Säännöt hyväksyttiin 8.2.1968 val-
tion hallintoelimessä, yhdistys rekisteröitiin 
ja oululainen Teekkariyhdistystoiminta oli 
virallisesti syntynyt.

Rattori-Lupi syntyy
Vuonna 1969 näki omat syntyvaiheensa 

oululaisen Teekkarihistorian ehkäpä iki-
muistoisin merkkipaalu, Rattori. Opiskeli-
jamäärien kasvaessa oli vuonna 1964 yliop-
pilaskunnan hankkima Rauhala käymässä 
ahtaaksi. Teekkarit päättivät hankkia oman 
paikkansa, mikä suuresti ylioppilaskuntaa 
tuolloin kismitti, veisihän uusi menopaik-
ka Rauhalalta asiakkaita ja olisi ylioppilas-
kunnan vallan ulottumattomissa. Nimeksi 
joku ehdotti Traktoria, mistä jollekulle tuli 
mieleen italiankielinen sana trattoria ja kun 
tästä jätettiin yhteispäätöksellä t alusta ja 
a lopusta pois, oli Rattori valittu uuden ra-
vintolan nimeksi. Sopiva paikka löytyi lu-
kuisien suunnitelmien jälkeen Lidströmin 
kaupan yläkerrasta Torikatu 23:sta, jossa  
toimi myös lyhyen aikaa Teekkareiden pa-
perikauppa Kumi ja Penaali, joka puolestaan 
myöhemmin siirtyi muualle. Tiloja remon-
toitiin ravintolakäyttöön pitkään ja hartaasti 
ja vihdoin 22.1.1971 päästiin pitämään juh-
lalliset avajaiset.

Suosio oli alusta alkaen valtaisa ja olut ja 
viini maistuivat Teekkari- ja muullekin kan-
salle. OYTY:n ja Rattorin toiminnassa tuol-
loinkin mukana ollut Mikko Pesola sattui 
tuntemaan erään jazz-muusikon, jonka hän 

kutsui Rattorille kavereineen jammailemaan 
ja esiintymään. Näistä jameista muodostui 
ajan saatossa maankuulu vetonaula, jossa 
soittajista ei puutetta ollut. Tungosta Ratto-
rilla oli muutenkin ja myynti veti ja OYTY:n 
näin rikastuttua alkoivat nuoriso- ja opiskeli-
jajärjestöt perin kiinnostua sen toiminnasta. 
Vuonna 1971 tai 1972 pidettiin Välkkyläs-
sä OYTY:n yleiskokous, jossa oli tarkoitus 
valita seuraavan vuoden hallitus. Poliittiset 
opiskelijajärjestöt olivat järjestäneet paikal-
le satoja osanottajia ja ennakkohuhut kertoi-
vat, että tarkoituksena oli kaapata OYTY:n 
näiden järjestöjen haltuun. Teekkarit olivat 
kuitenkin olleet ennalta viisaita ja laatineet 
säännöt siten, että hallituksen jäsenyys oli 
kaksivuotinen erovuoroineen ja jokaisella 
teekkarikillalla oli edustajansa. Poliitikko-
jen pettymys oli suuri ja Teekkarien riemu 
sitäkin valtaisampi valtauksen kuivuessa ko-
koon.

Varainhoito ei kuitenkaan ollut kenenkään 
silloisen Teekkarin leipälaji, eikä porukassa 
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sen kummemmin ollut ravintola-alan am-
mattilaisia. Varainhoito ja bisneksen pyö-
rittäminen olikin välillä sillä tolalla, että 
vuonna 1975 velkojat alkoivat tosissaan 
periä saataviaan. Tässä tilanteessa apuun 
tuli Aluesäästöpankin johtaja Paloheimo, 
joka kehotti Teekkareita kutsumaan velkojat 
Rattorille syömään Sonnin Suorat ja katso-
maan miten velat takaisin maksettaisiin. Itse 
tapahtumassa Paloheimo asettui Teekkarei-
den puolelle, lyhennyssuunnitelmat laadit-
tiin, Suorat syötiin ja myöhemmin velatkin 
saatiin maksettua. Selvää kuitenkin oli, että 
liiketoimintaa pyörittämään tarvittiin am-
mattilainen. Pitkien pohdintojen, useiden 
haastatteluiden, saunailtojen ja oluiden jäl-
keen valinta osui oululaiseen ravintola-alan 
ammattilaiseen Veikko Kujariin, joka myö-
hemmin tuttavallisemmin Wexinä tunnettiin. 
Hänen johdollaan OYTY:n talous saatiin hil-
jalleen parempiin kantamiin.

Vuonna 1976 vuokrasopimus Lidströmin 
talossa oli päättymässä, rakennus menossa 
purettavaksi ja Rattori joutui etsimään uu-
den paikan. Hyvin nopeasti solmittiinkin 
vuokrasopimus Liisa Liskon kanssa Kaup-
pahotellin alakerrassa sijaitsevista tiloista, 
joiden remonteeraus laitettiin käyntiin niin-
kin nopeasti, että hetken aikaa oli olemas-
sa kaksi Rattoria. Alkuperäisessä Rattoris-
sa Torikadulla juhlittiin liki kirjaimellisesti 
kuin viimeistä päivää, ja toista remontoitiin 
vähillä varoilla, nopeilla suunnitelmilla ja 
suurella innolla. Kesän ajan uusi Rattori-
Lupi oli vielä kiinni, mutta syksyllä päästiin 
pitämään uuden ns. Keski-Lupin avajaisia. 
Uusien tilojen ja vastapalkatun liiketoimin-
nanjohtajan myötä yhdistyksen liiketoiminta 
lähtikin mukavasti nousuun. 

Projekteja ja 
varainhankintaa

Rattorin myötä toiminta koki muitakin pi-
ristymisen merkkejä ja enemmän tai vähem-
män onnistuneita projekteja. Jälkimmäisiin 
kuului esimerkiksi Vuornosojan kämppä, 
josta piti tulla hieno virkistyspaikka golfkent-
tineen, lohilampineen ja ratsastusalueineen. 
Suunnitelma hautautui vähitellen omaan 
mahdottomuuteensa. Toinen mainio tempa-
us oli Marianpäivän rahanhankintaprojekti, 
jossa järjestettiin näytöstyyliin jääkiekko-ot-
telu Teekkareiden ja seniorikärppien välillä 
ja musisoimassa oli Pentti Oskari Kangas 
sekä hänen 7 Seinähullua Veljestään. Vähäi-
sen osanoton, paniikkipalavereiden, jääkiek-
ko-ottelun ja jäähallilta Rattorille siirretyn 
keikan jälkeen tapahtuma tuotti kuin tuotti-
kin voittoa, jopa 3 markkaa 20 penniä.

Samoihin aikoihin aloitettiin uraauurta-
vasti valmennuskurssitoiminta Oulussa. Ai-
emmin Oulun ja sen lähiympäristön abituri-
enttien oli täytynyt matkustaa Helsinkiin asti 
valmennettaviksi, joten kyseessä oli paitsi 
hyvä liiketoimintaidea, myös erinomainen 
palvelu. Tilat kursseille löytyivät milloin 
mistäkin, välillä oltiin päivisin suljetussa 
ravintolassa, joskus elokuvateatterissa, kun-
nes 1975 kurssit saatiin vähäksi aikaa siirret-
tyä Linnanmaalle yliopiston uusiin tiloihin. 
Valmennuskursseja alkuun pitänyt opettaja 
haistoi menestyksen avaimet ja perusti seu-
raavana vuonna oman kilpailevan yrityksen-
sä, joka hiljalleen valtasi OYTY:n markkinat 
ja asiakkaat, joten kurssien pito lopetettiin 
kannattamattomina.

Nykyteekkareille niin kovin tutun Ykän 
vaiheet ovat nekin mielenkiintoiset. Tarina 
alkaa jo vuonna 1963, kun palokunta lahjoit-
ti auton ylioppilaskunnalle, joka kuitenkin 
vähitellen hylkäsi sen pölyttymään Rauhalan 
autotalliin. Vuonna 1976 koneteekkareiden 
vahvasti miehittämä Akateeminen autoseura 
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etsi korjauspaikkaa ja Rauhalan autotallin ti-
laa tiedusteltaessa Ykään jälleen törmättiin. 
Autoa pyydettiin jo tuolloin autoseuralle, 
mutta lupaa ei saatu, sillä auto oli luvattu las-
tentalolle leikkipaikaksi. Kun vuonna 1978 
OYTY:ä pyydettiin järjestämään vapaa-ajan 
messuille ravintola, ehdotti Wexi messujen 
vetonaulaksi Mellakka-autoa. Sitä ei kui-
tenkaan saatu, mutta joku muisti Rauhalas-
sa yhä majailevan paloauton ja tällä kertaa 
lupa heltisi. Konekilta sai auton hallinnan 
ja auto hinattiin Linnanmaalle kunnostetta-
vaksi. Suurella kiireellä toteutettujen töiden 
jälkeen auto saatiin kuin saatiinkin kuntoon 
ja katsastettua (vaikka esimerkiksi renkaita 
oli kolmea eri kokoa) messuihin mennessä. 
Seuraavana Wappuna Wappuaattona kello 
12:00 Rattorin edessä auto sitten juhlallises-

ti kastettiin Ykäksi. Vuosien saatossa Ykälle 
on tehty useampikin remontti ja huolto ja 
niinpä se vielä nytkin komistaa oululaisia 
Teekkaritapahtumia.

Lakkowappu-77 ja 
Lakkilain synty

Ensikohun jälkeen Teekkarit saivat lakkin-
sa vuodesta toiseen aivan normaalisti ilman 
sen kummempia häiriöitä aina vuoteen 1977 
asti. Tuolloin Wappu oli muutenkin epätaval-
linen ravintolatyöntekijöiden lakon vuoksi. 
Rattorillakin jouduttiin toimimaan poikke-
usjärjestelyin ja ainoastaan Wexin ja OYTY:
n hallituksen jäsenten uhrautuminen, sekä 
Rattorin varsinaisten työntekijöiden ymmär-
täväisyys mahdollistivat sen, että Rattorilla 
pystyttiin juhlimaan Wappua edes jossain 
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määrin. Janoisille ei tosin myyty käytännös-
sä muuta kuin olutta ja viiniä pulloissa, sillä 
tiskin takana ammattitaito oli hyvin rajallis-
ta. Kun Wappuun luonnollisesti osuvat myös 
kuunvaihteen inventaariot, olivat tuolloiset 
Teekkaritoimijat hieman lujilla, mutta We-
xin avulla tästäkin selviydyttiin suosiolla.

Isomman loven Wapun juhlinnan normiru-
tiineihin teki kuitenkin Teekkarilakin tupsun 
valmistajien lakko samana keväänä. Perin-
teisestihän uudet Teekkarit saavat lakkin-
sa Wappuna, joten lakkien puuttuminen oli 
mitä merkittävin menetys. Ratkaisuksi piti 
saada jonkinlainen korvike, joka voitaisiin 
sitten syksyllä vaihtaa aitoihin lakkeihin. 
Kekseliäät Teekkarit saivat ajatuksen kor-
vata lakit Marinolin mainoslippiksillä, joi-
hin vieläpä solmittiin villalankatupsut. Näin 
Wappuaamuna tuoreet Teekkarit saivat kuin 
saivatkin päähänsä lakin, eivät tosin ihan 
sitä perinteistä. Tästä Wapusta sai myöhem-

min ideansa yhä käytössä oleva fuksilakki, 
jonka malli on sama; maalarin mainoslippis 
höystettynä mustilla villalangoilla.

Vuosikymmenen vaihteessa nähtiin liik-
keellä myös kaksi oululaisen Teekkarilakin 
irvikuvaa. Ensimmäisenä apajille pyrki tun-
keutumaan vuonna 1978 Sokos, joka myi 
muuten oikeanmallista, mutta kukikkaalla 
vuorella varusteltua Teekkarilakkia. Teek-
karit eivät luonnollisesti tästä pitäneet ja 
pitkällisten neuvottelujen jälkeen kukkais-
lakit poistuivat markkinoilta 1981. Toinen 
yrittäjä oli Sähköinsinöörikilta, joka pyrki 
keräämään excursiovaroja myymällä yliop-
pilaslakkia, johon oli lisätty aito Teekkarila-
kin tupsu eteläsuomalaiseen tapaan keskelle 
lakkia. Tämänkin tiimoilta käytiin ankarat 
keskustelut lakista ja Teekkariyhdistyksen 
asemasta sen käytön valvojana. Jo Sokoksen 
tapauksen jälkeen vuonna 1979 syntyivät 
yhä voimassa olevat Lakkilaki ja -asetus, 
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jotka tänäkin päivänä säätelevät lakin käyt-
töoikeutta, -aikaa ja mahdollisia rangais-
tuksia väärinkäytöksistä. Onhan oululainen 
Teekkarilakki Oulun Teekkariyhdistys ry:
n jäsentunnus, jonka välittämiseen sillä on 
yksinoikeus.

Ennätyksiä ja perinteitä
Ensimmäiset tempaukset juontavat juu-

rensa jo vuoteen -62, jolloin arkkitehtiopis-
kelijat mustiin surukaapuihin pukeutuneina 
saattoivat Wappukulkueessa vasta puretun 
Tervaporvari-talon julkisivunkappaletta pit-
kin Oulua. 70- ja 80-luvulla Teekkarit suo-
rittivat useita tempauksia, joista jotkut olivat 
jopa ME-tason suorituksia. Mainitsemisen 
arvoisia ovat ainakin tuolilla istumisen ME, 
ammeessasoudun ME, sekä vuonna 1982 
Rakentajakillan toimesta tehty saunanvedon 
ME. 

Vuosien saatossa ovat oululaiset Teekkari-
perinteet ottaneet myös oman erehtymättö-
män muotonsa. Yksi tärkeimpiä Wappupe-
rinteitä on luonnollisesti Fuksiuitto. Vuoteen 
1978 saakka uitot pidettiin Kuusisaaren hyi-
sissä ja nopeasti virtaavissa vesissä, kunnes 
vuonna 1979 virta todettiin liian kovaksi ja 
paikka liian syrjäiseksi. Uitot siirrettiinkin 
oikein aitiopaikalle kirjaston rantaan. Pian 
tämän jälkeen vuonna 1982 saatiin seuraa-
va lisäys uittoperinteeseen, liukumäki, josta 
fuksit vielä nykyäänkin pulahtavat enemmän 
tai vähemmän kylmään veteen suorittamaan 
kasteensa. 

Eräs 70- ja 80-luvulla voimissaan ollut 
perinne oli kaljaviesti. Alun perin viesti 
juostiin yksilökilpailuna kiertäen kaikkiaan 
seitsemän baaria, joissa kussakin tuli juoda 
kylmä olutjuoma virallisen valvojan silmän 
alla. Tämä perinne loppui 1977, kun Sill-
manin Mika erehtyi juoksureitistä ja kiersi 
baarit sekalaisessa järjestyksessä käyttäen 
aikaa niin runsaasti, että hänet julistettiin 

kilpailun moraaliseksi voittajaksi. Tästä 
johtuen tai huolimatta seuraavana vuon-
na siirryttiin joukkuekisaan, jossa jokainen 
kolmihenkisen joukkueen jäsen kiersi Otto 
Karhin puistosta Rattorin ja Letkun kautta 
takaisin puistoon, ja juomista tuli Rattoris-
sa 0.5l ja puistossa 0.33l. Tämä uusi viesti 
olikin yleisömenestys. Kun Rattori jälleen 
vaihtoi paikkaansa ja reitistä tuli liian moni-
mutkainen, muuttui viesti kokonaan puistos-
sa pidettäväksi. Sittemmin viesti ehti välissä 
jäädä ideana unholaan, mutta onneksemme 
tätäkin perinnettä on pyritty viime vuosina 
virkistämään ja nykyisin reitti kulkee väliä 
Torinranta-Pikisaari.

OYTY:stä OTY:ksi
Kahdeksankymmentäluvun alussa alkoivat 

suunnitelmat myöskin suurentua ja Rattori 
siirtyi Asemakatu 32:een, jossa toiminta laa-
jeni Tervaporvari-ravintolaan ja Tulli-Ho-
telliin. Nämä sijoitukset osoittautuivat suu-
remmiksi kuin yhdistys pystyi kantamaan. 
Uudelle paikalle siirtymisen kustannuslas-
kelmat osoittautuivat ankarasti virheellisik-
si. Samoiten velkaa kertyi koko ajan lisää, 
kun esimerkiksi lyhennyksien maksamiseen 
otettiin uutta lainaa. Vielä 11.12.1984 Wexil-
le annettiin valtuutus ottaa 500.000 markkaa 
lisää lainaa kiinteistöjen saneeraukseen. Hy-
vät aikeet ja suunnitelmat eivät kuitenkaan 
riittäneet ja niin vain kävi, että alkuvuodesta 
1985 alkoi näyttää selvältä, että OYTY oli 
ajettava alas.

Viimein 1.3.1985 OYTY:n liiketoiminta 
myytiin E-osuuskunta EKA:lle ja Rattori 
poistui täten Teekkareiden hallinnasta. Hie-
man myöhemmin koko OYTY jouduttiin 
ajamaan konkurssiin. Oululainen Teekka-
ritoiminta kuitenkin ponnisti kuin feenix-
lintu tuhkasta ja 24.9.1985 neljä oululaista 
Teekkaria perustivat yhdessä tuumin Oulun 
Teekkariyhdistys ry:n. Sen ensimmäinen 
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hallitus oli sama kuin OYTY:n viimeinen, 
joten siinä mielessä toiminta jatkui samalla 
linjalla ja hengellä, mitä nyt kesän aikana 
säännöt ja tilit pistettiin uusiksi. Myötätun-
toa ja ymmärrystä Teekkareiden tuolloisel-
le ahdingolle löytyi ja Suomen Teknillinen 
Seura lahjoitti 8000 markkaa uuden yhdis-
tyksen pesämunaksi. Näillä rahoilla ostettiin 
konkurssipesän irtaimistoa, painettiin fuksi-
lehtisiä ja hoidettiin kaikenlaisia juoksevia 
kuluja. Hetken aikaa harkittiin uuden liike-
toiminnan aloittamista Franzenin talossa, 
mutta hyvin pian todettiin, ettei se tuolloin 
ollut mahdollista.

Syksyllä 1985 kaikki jatkui kuitenkin hy-
vin pitkälti samaa linjaa kuin ennenkin. En-
simmäinen jäsenistölle järjestetty tapahtuma 
oli perinteinen Lakinlaskijaiset. Syksyllä 
pidettiin myös edustajistovaalit, joissa si-
toutumattomat Teekkarit saivat yhdeksän eli 
neljäsosan jaossa olevista paikoista lisäten 
paikkalukuaan kolmella. Tammikuussa 1986 
Teekkarit saivat vuokrattua toimistotilaa 
Rauhalasta ja muutenkin toiminnan kunnolla 
käyntiin.  Vanhoja perinteitä ylläpidettiin ja 

uusia keksittiin ja esimerkiksi vuodelta 1987 
on peräisin nykyisinkin käytössä oleva tapa 
järjestää publiikkeja valmistuneille, tuolloin 
niitä pidettiin tosin alkuun vain kerran luku-
kaudessa. Kaikenkaikkiaan Teekkarikulttuu-
ri voi paksusti ja hyvin pienestä hikkakohta-
uksesta huolimatta.

Laulukalusta oli ollut erinäköisiä versioita 
kierrossa jo Rattorin aikaan. OTY:n ensim-
mäistä mustakantista Laulukalua ryhdyttiin 
kokoamaan hallituksen, Teekkaritorvien 
aktiivien ja Rattorin lauluiltojen vanhojen 
laulattajien toimesta vuonna 1988. Painosta 
tämä tuotos tuli vihdoin vuonna 1991. 1988 
käytiin myös ensimmäiset paikalliset jäynä-
kisat, joiden aikana esimerkiksi Syynimaan 
kyltti muuttui luontevasti Chinatowniksi, 
sillä PSOAS oli antanut osan uusista opiske-
lija-asunnoista Vietnamin venepakolaisille. 
Samana vuonna näki päivänvalonsa OYTY:
n julkaisujen Tupsun ja Teekkariuutisten jäl-
keläinen Teksuutimet, jota julkaistiin alkuun 
hyvinkin säännöllisen epäsäännöllisesti. Jat-
kuu ensi numerossa...
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