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Pääkirjoittelu

Puheenjohtajan�jäähyväistervehdys

Töttöröö.. hyvästi selevä päevä!

Sen viimeisen kerran. Olkoon se sinetöity. Hallituksilla on takana pitkä ja raskas vuosi. Mutta vaikka 
homma on välillä rankalta tuntunutkin on se ollut jälleen kerran hieno kokemus ja ennen kaikkea 
opettava. Miksipäs sitä muuten hallituksessa toimitaan, kuin kokemusten ja hauskuuden takia. Niin 
no yhteisen hyvän takia tottahan toki pölijä minä!
Opiskelijoille syksy on aina yhtä puurtamista. Ei ole wappua mihin tähdätä ja kursseja riittää niin 
vallan mahottomasti. Mutta ei siinä ole tietenkää kaikki ollut, koska tottahan toki Teekkarit ja sel-
laisiksi aikovat ovat juhlineet sen minkä rahkeista on löytynyt. Rankkaa kuin mikä, mutta jollakin 
sairaalla tavalla rentouttavaakin!

Vuosi vaihtuu. Hallitukset vaihtuu. autot vaihtuu.. kaikki nyt mitä voikaan 
vaihtua niin voi vaihtua tai vaihtuu, mutta meininki pysyy silti yhtä rai-

lakkaana. Nauttikaa joululomasta ja kerätkää akkuja ensi kevääk-
si, sillä uuteen Wappuun ei ole enää pitkä aika. Se on Pölijä 

Poeka Määttä, joka hiljenee nyt viimeisen kerran. Kanssanne 
on ollut hauskaa puuhastella. Syvä ja harras kumarrus.. 
Roger and out.. in perpetuity, my citizens!

Laszlo

Teikäläisten kohta entinen puhheenjohtaja

Terveppä taas. Niin sitä luuli vielä kuukausi sitten, että tämä olisi viimeinen pääkirjoituksen tapai-
seni, mutta toisin kävi. Omstart, stressittömämmin... Toisaalta uusi kierros on hyvä mahdollisuus 

toteuttaa nekin ideat, jotka eivät tänä vuonna päässeet lehteen 
saakka kiireen tai muiden syiden vuoksi.

Kulunut vuosi on ollut monella tapaa antoisa, mutta myös 
kuluttava. Edellinen Teksukin jäi vuosijuhlien ja edarivaalien 
jalkoihin, joten toivottavasti tämä numero tyydyttää vaativan lu-
kijakunnan tarpeita hieman paremmin. WappuTeksu sen sijaan 
sai sen verran positiivisen vastaanoton, että todennäköisesti ensi 
huhtikuun numero on myöskin jollain tapaa erikoinen Wappup-
läjäys.

Mitähän tässä vielä... No, hyvää joulua kaikille!

Repa

PS. Toimittajaksi haluavat voivat ottaa yhteyttä waikkapa 
ensi tilassa.
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Lauantaina 26.11. Pohjankartanossa 
räimähti, kun järjestyksessään kah-
deksas NääsPeksi, Noin Kolme Musket-
tisoturia, esitettiin oululaiselle yleisölle. 
Menoa ja meininkiä riitti florettien hei-
luessa lavalla.

Ranskan�kuningatar�ja�

Englannin�pääministeri
Kaikki alkoi siitä, kun Ranskan kuninga-

tar muhinoi puskassa Englannin pääministerin 
kanssa. Valtajännitteen kiristyessä rauhaa rakas-
tavan Ranskan kuninkaan Ludvig XIII:n ja sotaa 
himoitsevan kardinaali Richelieun välillä kunin-
gattaren salaisista puuhista tarjoutuu kardinaa-
lille oiva tilaisuus saada sotansa ja saattaa Eng-
lannin protestantit katolisen vallan alle. Samaan 
aikaan tarjoutuu Muskettisotureihin halajavalle 
D’Artagnanille tilaisuus suorittaa pääsyvaati-
mukset ja pelastaa kuningattaren kunnia sekä 
estää sota.

Missä�on�timanttineulat?
Ranskan kuningattaren kuninkaalta hää-

lahjaksi saamat timanttineulat joutuvat Englan-
tiin pääministerin housunpitiminä, kun housut 
repeävät pääministerin Ranskan vierailulla lem-
menleikeissä kuningattaren kanssa. Kardinaa-
lin saadessa vihiä tapahtuneesta päättää hän 

saada timanttineulat haltuunsa ennen kuninga-
tarta. Kuningattaren kunnia ja koko Ranska on 
vaarassa, jos timanttineulat eivät ole kuningatta-
ren hääpuvussa kuningasparin hääpäiväjuhlas-
sa. Kunnian pelastajaksi värvätään D’Artagnan.

Sith-lordit�speksissä
Tämänkertainen NääsPeksi oli vallan mai-

niota viihdettä. Roolitukset ja parodioinnit olivat 
hyvin onnistuneita. Hitaasta alustaan huolimatta 
speksi eteni varsin jouhevasti ja juonenkulkua 
pystyi jopa seuraamaan. Tärkeänä huomiona 
myös se, että ensimmäistä kertaa yleisö sai myös 
selvää laulujen sanoista. Tosin suurin osa sanoi-
tuksista tipahti ehkä hiukkasen liian usein vyön 
alapuolelle.

Erityisen hyvin onnistui Star Wars:n parodi-
ointi kuluneesta ideastaan huolimatta. Kardinaa-

Yksi�kaikkien�ja�kaikki�yhden�puolesta!

Speksikonsertto raikaa
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li Richelieun alter ego oli tietenkin Darth Sidious 
ja hänen kätyrinään toiminut Kreivi Rochefort 
oli ilmetty Darth Vader. D’Artagnan rinnastettiin 
Luke Skywalkeriin. Myös erikoistehosteet oli otet-
tu huomioon mainiosti liittyen roolihenkilöiden 
tekemisiin.

Virvoitusjuomia�kului
Kaljaa sekä muita erinäisiä ”virvoitusjuo-

mia” kului speksin aikana ihan kiitettävästi niin 
speksiläisten kuin yleisönkin toimesta. Kuitenkin 
vain yleisön joukosta löytyi satunnainen känni-

ääliö.
Kaiken kaikkiaan Noin Kolme Muskettiso-

turia oli varsin viihdyttävä speksielämys. Jopa 
iskä ja äiskäkin tykkäsivät. Seuraavaa speksiä 
odotellessa: ” En garde!”.

Kaikkien puolesta Jamppa

Speksi on in!

Kasa huudettu
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Tampereen MM-kyykästä kotiuduttuaan 
alkoi OAMKin jäsenistö valmistautua 
kevään turnausputkeen. Helmikuun 
viimeisenä viikonloppuna taistelivat 
Oulun Kyykkäliigan finaaleihin pääs-
seet joukkueet Icecom Trophystä, 5.3 
kisattiin Fuksikyykän voitosta ja 12.3 
jaossa oli jo neljäs Oulun mestaruus. 
Tämän jälkeen pelattiin viimeisillä lu-
milla erävirallinen Parikyykkäliiga ja 
kesällä Henkilökohtaisen Kyykän Liiga. 
Wappukyykkä pelattiin Tuiran uima-
rannalla 27.4 ja Mölkyn Oulunmesta-
ruus ratkottiin Beach Partyn yhteydessä 
6.8 Nallikarissa. 

OKL-finaalit
Lauantain pelit aloitettiin säälipleijareilla, 

joissa a-sarjan 7. ja 8. kohtasivat b-sarjan kaksi 
parasta. B-sarjalaisten pelit loppuivat tälle tasol-
le: STH voitti Top Alcoholin 2-1 ja Seminologit 
tiputti b-sarjan ykkösen Kombosti Koblan ottelu-
voitoin 2-0.

        Toimittajan oma joukkue BoSS sai 
vastaansa kovaa kuntoa uhkuneen SIK Bastard-
sin ja huonostihan siinä entisille mestareille kävi. 
Edes Tampereelta hankittu vahvistus ei auttanut, 
turpiin tuli 0-2 vaikka ensimmäinen ottelu meni-
kin tiukoille. Myös Seminologit sai kylmää kyytiä 
Droitilta häviten suoraan 0-2.

        Tiukempaa peli oli Hanppien ja 
Ks.Enyn sekä STH:n ja Blagitarius Blagiatorsin 

kesken. Molemmista pareista pääsivät ensin-
mainitut jatkoon pelein 2-1. Jotain paikallisesta 
tason leveydestä kertoo se, että tuoreet MM-ho-
peamitalistit jäivät puolivälieriin.

        Välierissä SIK Bastards jatkoi voit-
tokulkuaan marssien finaaliin 2-0 -voitolla 
Hanpeista. Toisessa otteluparissa kisa oli huo-
mattavasti tiukempi Droitin voittaessa STH:n rat-
kaisevassa kolmannessa ottelussa. Pronssipelissä 
mitalit korjasi kotiin Hanpit.

        Finaalissa Droit voitti ensimmäisen ja 
kolmannen ottelun ja SIK Bastards toisen ja nel-
jännen piste-eron ollessa kahden ja seitsemän 
välillä. Tiedä sitten vaikuttivatko yleisön kan-
nustavat “Droit on ikuinen kakkonen” -huudot 
ratkaisevassa viidennessä pelissä, jonka Droit 
hävisi -46 - -30.

Kyykkäliigan voitto siis SIK Bastardsille ja 
Droitille kolmas perättäinen kakkostila.

Fuksikyykkä
Koska toimittaja ei itse ollut edes samalla 

paikkakunnalla fuxien pelatessa kyykkää, anne-
taan puheenvuoro päätoimittajalle.

        “Fuksikyykkä käytiin 5.3. liki ihan-
teellisissa olosuhteissa. Hienoinen puuterilumi 
oli peittänyt kenttien kolot, lämpötilä oli alustalle 
juuri optimaalinen -6 ºC ja ilmassa oli suurta 
Fuksiurheilukisan tuntua. Tiukkojen alkulohkojen 
jälkeen välieriin selvittivät itsensä Homonallet ja 
Aivan Vitun Sama sekä Virveli ja yy Blanko yy. yy 
Blanko yy otti tasan menneen ekan erän jälkeen 

Kyykkää�koko�kevät�ja�kesä

Fuksikyykkä
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selvän voiton Virvelistä toisen erän -12 tuloksel-
la, lopputuloksen ollessa -57 - -34. Otitlaisten 
keskinäinen kamppailu oli tiukempi, Homonallet 
vei lopulta jännittävien vaiheiden jälkeen välierän 
nimiinsä -45 - -48.

        Pronssiottelussa Virveli onnistui nollaa-
maan toisen erän hyvällä pelillään AVS:n ensim-
mäisessä erässä saaman hienoisen edun ja kiri 
rinnalle ja ohi -46 - -38 voittoon. Finaali oli otit-
laisten (huumori)näytöstä blankolaisten hoidellessa 
urheilullisen puolen. Lopputulos -74 - -19 ei

jättänyt mitään arvailujen varaan, ja Fuk-
sikyykän voiton vei siis yy Blanko yy. Onnittelut 
voittajille! Voitollaan blankolaiset lunastivat osal-
listumisoikeuden myös OM-kisoihin.” 
[Lähde: www.oamk.oulu.fi]

OM-kyykkä
Hyvä tuuri säiden suhteen jatkui 

Oulun mestaruuskisojenkin osalta. 
Pelit aloitettiin auringonpaisteessa 
yhdentoista aikaan. Joukkueet oli 
jaettu kahdeksaan neljän joukkueen 
lohkoon. Kustakin lohkosta kaksi pa-
rasta pääsi jatkoon, eikä suurempia 
yllätyksiä jatkoon päässeitten osalta 
koettu. 

        Neljännesvälierissä huo-
mioitavaa oli tekstiilinkäsittelijöiden 
vahvat esitykset: kahdeksasta jatkoon 
päässeestä joukkueesta neljä tunnus-
ti ei-sähkönsinistä väriä. Kierroksen 
parhaan ottelutuloksen teki Droit Su-
perstars voittaessaan Ossaajat luvuin 
-8 - -26. Päivän parhaan erätuloksen +1 teki 
BoSS -11 - -51 lukemiin päättyneessä ottelussa 
arkkarityttöjen Internal Erroria vastaan.

        Blankon juhlat loppuivat puolivälieriin, 
josta jatkoon pääsi vain Kombosti Kobla voitet-
tuaan toisen TOL-joukkueen Aapon mätisäkit. 
Mestaruutta puolustanut Droit Superstars jäi tänä 
vuonna mitalipelien ulkopuolelle hävittyään SIK 
Bastardsille -35 - -22. Toimittajan suosikkijoukkue 
BoSS

pääsi vuoden tauon jälkeen mitalipeleihin 
punnerrettuaan ensimmäisen erän kahdeksan pis-
teen tappiotilanteesta lopulta neljän pisteen voit-
toon Possut Cowboysista.

        Päivän jännin matsi koettiin STH:n ja 
Blagitarius Blagiatorsin kohdatessa jälleen. Kah-
den erän jälkeen tilanne oli tasan .16 ja edessä 

oli kaksi puolikasta erää. Jatkoon “selvisi” lopulta 
STH tuloksella -40 - -46.

        Välierien LimuCommandojen “jäsen-
välisissä” pitemmän kartun vei BoSS tuloksella -23 
STH:n -29  vastaan. SIK Bastards heitti kisojen 
parhaan ottelutuloksen -6 voittaen selvästi tulok-
sen -28 tehneen Kombosti Koblan.

        Pronssitaiston voitti Kombosti Koblan 
jatkaen näin STH:n perinteitä, heillä kun on ta-
pana ottaa mitalit vain Wappukyykässä (pelataan 
tänä vuonna keskiviikkona 27.4 hox pox).

        Finaalissa BoSS lähti hakemaan re-
vanssia OKL:n pudotuspeleissä kokemaansa tap-
pioon. Jälleen kerran ensimmäinen ottelu meni 

tiukille SIK Bastardsin voittaessa -20 - -26. Toises-
sa ottelussa BoSSin pelihuumori katosi mystisesti 
pimenevään iltaan ja voitto SB:lle selvin -24 - -50. 
SIKin pojat pystyivät näin historialliseen tuplames-
taruuteen. Onneksi olkoon!

Kyykkägaala
Virallinen kyykkäkausi 2004-2005 huipentui 

Koneen saunalla OM-finaalin jälkeen järjestettyyn 
Kyykkägaalaan. Palkintonsa saivat OKL:n, Fuksi- 
ja OM-kyykän parhaiden joukkueiden lisäksi lu-
menveistokisan voittaneet sähköteekkarit.

        OAMKin hallitus jakoi tunnustuksia 
ansioituneille kyykkäjille. Runkosarjan parhaana 
palkittiin Jaakko Korvala ja pudotuspelien parhaa-
na Matti Eteläperä. Vuoden kyykkähullu -tittelin sai 
Juuso Räsänen ja Taneli Rautio -palkinto myön-

OM-Kyykkä
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nettiin haukikuningas Antti Pesolalle. Bonussek-
torina arvonimen Vuoden Hernis sai Ville Junt-
tila. 4H-kerhon puheenjohtajaksi valittiin Antero 
Lehto, joka liittyi 4H-kerhoon MM-kyykässä.

Parikyykkäliiga
 Vaikka takana oli tiukka turnausput-

ki, halusi osa kyykkääjistä jatkaa ja kokeilla 
jotain uutta. Ratkaisuksi muodostui epäviralli-
nen Parikyykkäliiga. PKL:ssä pelataan kahden 
hengen joukkueilla ja kymmenen kyykkätornilla 
normaalin kahdenkymmenen sijasta, heittoja 
on kaksikymmentä erää kohden. Uusi liiga ke-
räsi peräti 32 joukkuetta, jotka jaettiin neljään 
lohkoon. Kaikki joukkueet pääsivät pudotuspe-
leihin, joissa pelattiin kolme kierrosta. Jäljellä 
jääneet neljä joukkuetta pelasivat finaalisarjan, 
jossa ensimmäisen Parikyykkäliigan voittajaksi 
nousi SB GonaKoot miehistöllä Mikko Koivunen 
ja Jaakko Korvala.

Wappukyykkä
 Wapun tehdessä taas tuloaan koitti 

myös aika Wappukyykän. Tuiran uimarannan 
ihanan pomppuisat ruohokentät houkuttelivat 
paikalle juhlamielisiä kyykkääjiä. Kaikkien yl-
lätykseksi Wappukyykän tuplamestari STH ei 
selviytynyt edes mitalipeleihin. Voiton vei Droit 
DrunkenStars joukkueella Pekka Aho, Santtu 
Kaikkonen, Mikko Paakkolanvaara ja Jaakko 
Sakaranaho Top Bastards Härpätirpan ja BoSSin 
miehittäessä alemmat palkintopallin askelmat.

Henkilökohtaisen�Kyykän�
Liiga

 Kesäkuun koittaessa joukkuehenki hei-
tettiin nurkkaan ja kukin oli omillaan. Alkamassa 
oli järjestyksessään toinen Henkilökohtaisen Kyy-

kän Liiga. Kyykkien ja heittojen määrä on tässä 
pelimuodossa sama kaksikymmentä kutakin 
kuin PKL:ssäkin. Norssin ala-asteen pölyisellä 
ja auringon lämmittämällä kentällä läpi kesän 
pelatun HKL:n voitti lopulta Juuso Räsänen Olli 
Huovialan ja Matti Eteläperän peesatessa seu-
raavilla sijoilla.

Mölkyn�Oulunmestaruus
 OAMKin ainoa mölkkyturnaus pidettiin 

jälleen Nallikarissa. Kisailijoita kertyi neljä loh-
kollista, joista jokaisesta voittaja pääsi finaaliin. 
Mölkyn Oulunmestaruuden voitti Jukka Oh-
tonen. Toisen sijan jakoivat Juuso Räsänen ja 
Pekka Aho. Seuraavana päivänä pelatun neljän 
joukkueen minikyykkäturnauksen ainoaksi an-
niksi jäi Blagitarius Blagiatorsin ”voitto” ollen se 
näin ainoa kerta, kun BlaBla on oikeasti jonkin 
kilpailun voittanut.

Vaihtari-�ja�fuksitoiminta
 Kyykän ja mölkyn jaloa aatetta on 

saatettu myös ulkomaalaisten ystäviemme tie-
toisuuteen ESN:n tutustumistilaisuudessa sekä 
OTYn vaihtarisaunan yhteydessä. Fuksit ovat 
saaneet kontaktia lajeihin Fuksisuunnistuksessa 
ja Fuksiurheilukisoissa. Lisää harjoitusta kevään 
Fuksikyykkää varten on luvassa Fuksiipassistakin 
löytyvässä sunnuntaikyykässä kello kahdelta.

Lähes kaikki mahdolliset tilastot peleistä ja 
muuta mukavaa löytyy vanhasta tutusta osoit-
teesta www.oamk.oulu.fi.

Lunta odotellen,

Mika

Wappukyykkä
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”Polttaa 
kyykkähuuma 
miestä, heit-
tokäsi kostuu 
hiestä. Astu 
poika, kentän 
taakse ,  o ta 
vastaan kyyk-
käkisan haas-

te. Haukii yleisökin huutaa. Kentällä on 
kylmää, kentällä on huumaa.” 

Sanat on Ympin Pinpuloiden voittobiisistä 
Laulumarathonilta. Perinne on yksi oululaisen 
teekkarikulttuurin parhaimmistoa. Millaisia ovat 
sinun muistosi Laulumarathonista? Entä miksi 
nämä kuulumiset alkoivat laulu- ja kyykkä-
aiheella? 

Sain 283 äänen valtakirjan toimia vuoden 
alusta Oulun kaupunginvaltuutettuna. Samalla 
aloitin ensimmäisen seudullisen lautakunnan, 
ympäristölautakunnan puheenjohtajana. Kevääl-
lä kalenteri täyttyi koulutuksista, strategiaryhmis-
tä ja Oulun 400-vuotistilaisuuksista. Välillä oli 
haettava tuttuun tapaan virtaa ja ideoita kilta-
huoneelta, TeekkariSpeksistä ja kyykän pelaa-
misesta.

Oulu on opiskelijakaupunki. Asukkaiden 
keski-ikä on alle 35 vuotta. Silti valtuustossa ei 
ole ollut montaa opiskelijaa ja kaupunki voisi 
näkyä opiskelijoille enemmän. Töitä siis saa 
tehdä tietoisuuden lisäämisessä molemmin puo-
lin. 

Jo vaalien aikaan asetin tavoitteeksi opis-
kelijabussilipun ikärajan poistamisen. Teimme 
alle 30-vuotiaiden valtuutettujen ryhmällä siitä 
talousarvioaloitteen. Budjettikokoukseen men-
nessä se oli kaupunginjohtajan esityksenä. Esitin 
siihen teknistä tarkennusta opintotukiasiasta. 
Valtuusto hyväksyi sen yksimielisesti. 

Ensi vuonna siis kaikki oululaiset opiskeli-
jat, joilla on myönteinen opintotukipäätös, ovat 
oikeutettuja kaupungin tukemaan opiskelijalip-
puun. Alle 29-vuotiailla on oikeus opiskelija-
lippuun riippumatta opintotuesta. Koskilinjojen 

palvelu myös monipuolistuu, sillä vuoden alusta 
voit ladata bussikorttisi netin kautta.

Mutta miksi aloitin tekstin laululla ja kyykäl-
lä? Hanke, jonka erityisesti toivoisin herättävän 
OTY:ssa kiinnostusta ja toimintaa, on Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi 2011. Toisilla vahvoilla 
hakijoilla ei ole mitään teekkarikulttuurin tarjon-
taa. Hakemuksen koordinoija, Petri Sirviö, on 
kiinnostunut opiskelijoiden tuottamasta kulttuu-
risisällöstä.

Ookkonää-Speksi, Teekkarikonää-Laulu-
marathoni, Lennäkkönää-Kyykkä ja muut ou-
lulais-teekkarikulttuurin ilmentymät kutsuisivat 
nykyisiä ja entisiä teekkareita.

Entiset teekkarit voisivat irrottautua työelä-
män paineista excursiolle Teekkariviikolle! Luo-
vuus saisi luvan kukoistaa…

Oululaisessa opiskelijakulttuurissa on 
mahdollisuuksia ja nostetta vaikka mihin. Jos 
Oulu valitaan, hanke tarjoaa myös rahoitusta 
– sitä, mikä kulttuuripuolella on liian usein hu-
kassa.  Hakemukseen osallistuminen ei tarkoita, 
että tapahtumat on oltava valmiita ensi vuonna 
– vaan 2011. Harjoitteluun jää hyvin aikaa.  

Kuluneena vuotena on juhlittu niin OTY 
45-vuotista kuin kaupungin 400-vuotistaivalta. 
Tässä yhteydessä vielä kiitän kutsusta ja siitä, 
että sain tuoda kaupungin tervehdyksen juhlival-
le yhdistykselle. 
”Aika kyykkäkisojen, koko kentän 
swiippauksen. Kartunheiton niin kier-
teisen, kyykkärivi saa opetuksen. 
Kyykkää – laji tuo huippujen. Voittaja, 
temputhan taitaa.Kyykänkaadon, Kar-
tunheiton, Kyykänkaadon. ”

 

Mari-Leena Kairivaara

Kaupunginvaltuutettu, 
Ympäristöteekkari

www.mari-leena.net

Millainen�teekkarikulttuuri�
kukoistaa�vuonna�2011?

��-�teekkarimietteitä�
kaupunginvaltuutetun�

näkökulmasta
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Pikkujoulusesonki on parhaillaan me-
nossa ja unelmavartalo on enää vain 
muisto tietokoneen kansiossa Omat 
kuvatiedostot: kesä2005. Rusketuksen 
kyllä saa hankittua talvellakin, purkista 
tai kaapista, mutta kuka oikeasti halu-
aa näyttää grillatulta possulta? Peilejä 
on ripustettu joka paikkaan! Kannattaa 
mennä H&M:n sovituskoppiin, sillä siel-
lä on ymmärretty koveran peilipinnan 
ja valekuvan ihana vaikutus. Entä mikä 
selittää kutistuneet farkut tai irvistävän 
kauluspaidan? Tähän aikaan vuodesta 
ihminen on herkimmillään sortumaan 
naposteluun ja salasyöntiin, sillä huono 
sää ja kylmät nurkat tekevät olon TO-
DELLA NÄLKÄISEKSI. Joka syksy paino 
nousee kääntäen verrannollisena ul-
kolämpötilaan. Väistämättömään jou-
lulihomiseen kannattaa hakea apua 
ihmedieeteistä ja pikapaastoista. Niillä 
pääsee terveelliseen jojo-efektiin eli 
ylös-alas-ylös. 

Kukapa ei olisi joskus kokeillut kaalisop-
padieettiä tai ainakin kuullut Atkinsin dieetistä. 
Näiden muodikkaiden laihdutuskeinojen takana 
piilee hillitön itsekuri, uskomaton näläntunne, 
turhautuneisuus ja kyllästyminen. Paino putoaa 
nopeasti, mutta useammassa dieetissä ei ole 
tutkittua tietoa tuloksen pysyvyydestä. Muotidi-
eeteissä laihtuminen perustuu aina siihen, että 
energian saanti jää kulutusta pienemmäksi, sillä 
“tyhjiä kaloreita” sisältävät ruoka-aineet, kuten 
leivonnaiset, sokeri, virvoitusjuomat, alkoholi, 
on kielletty. Muunlaiset selitykset dieetin laih-
duttavasta vaikutuksesta ovat katteettomia. Jos 
muotidieetit kiinnostavat, kannattaa arvioida nii-
den noudattamisen mahdollisia etuja ja haittoja 
yleisesti suositeltuun painoa alentavaan ruoka-
valioon verrattuna. 

Atkinsin�dieetti
Atkinsin dieetin mukaan energiasta pitää 

25-35 % saada proteiinista, 50-60 % rasvois-
ta ja vain 5-20 % hiilihydraateista. Dieetissä 
neuvotaan suosimaan esimerkiksi lihaa, kanan-
munia, kermaa ja voita, mutta käyttämään ra-

joitetusti tai ei lainkaan sokeria, leipää, perunaa 
ja maitoa. Myös hedelmien, marjojen ja kasvis-
ten käytössä on rajoituksia. Dieetti on erittäin 
eläinrasva- ja kolesterolipitoinen, mutta sisältää 
niukasti ravintokuitua sekä monia vitamiineja ja 
kivennäisaineita. Atkinsilla paino putoaa aluksi 
nopeasti, sillä energia saadaan kehon hiilihyd-
raattivarastoista, joihin on sitoutunut runsaasti 
nestettä. Elimistön ketoositila ja runsas proteiini-
määrä pitävät näläntunteen loitolla. Laihtuminen 
perustuu siis energiansaannin vähäisyyteen, sillä 
rasva- ja proteiinipitoisia ruokia ei käytännössä 
pysty syömään yli 1200-1500 kcal. Sivuoireina 
saattaa ilmetä päänsärkyä, ummetusta ja pa-
hanhajuinen hengitys. Pitempiaikaista tutkimusta 
Atkinsista ei ole tehty, mutta on mahdollista, että 
se lisää sydän- ja verisuonisairauksien, kihdin, 
osteoporoosin ja syöpätautien vaaraa. (Paula 
Hakala, Erikoistutkija, Dosentti, FT).

Zone-dieetti
Zone-dieetin kehittäjä Barry Sears väittää, 

että dieetin avulla elimistö saavuttaa niin sano-
tun ihannetilan. Laihtumisen lisäksi hän väittää 
dieetin auttavan myös mitä erilaisimmissa sai-
rauksissa. Jokaisen aterian tulee sisältää 30 % 
proteiineja, 30 % rasvaa ja 40 % hiilihydraatteja 
ja ruokavalio voi auttaa etenkin painonlaskussa 
suuremman proteiinipitoisuuden vuoksi. Hiili-
hydraattien pääasiallisiksi lähteiksi suositellaan 
kasviksia ja hedelmiä, myös viljavalmisteita saa 
syödä, kunhan määrät pysyvät kohtuullisina. 
Zone on varsinkin Yhdysvalloissa saavuttanut 
mainetta huippu-urheilijoiden sekä showmaa-
ilman parissa. Kun jätetään huomioimatta 
teoriaosan hehkutus, käytännön tasolla Zonen 
mukainen ruokavalio on järkevä ja maltillinen 
ihmedieettien viidakossa. Tosin laskelmien te-
keminen voi tuntua vaivalloiselta ja voikin olla 
järkevämpää noudattaa ruokatason ohjeistusta 
suurin piirtein. Pitkällä aikavälillä ruokavalion 
kannustama runsaampi liha- ja maitotuotteiden 
syönti proteiinin saannin lisäämiseksi saattaa 
olla haitallista elimistölle, sillä näiden ruoka-
aineiden on havaittu olevan yhteydesä sydän-
verisuonitauteihin. Syy ei tosin ole välttämättä 
proteiinin, vaan voi johtua myös tyydyttyneestä 

UNELMAVARTALO�VIIKOSSA?
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rasvasta tai muista tekijöistä. (www.pienipaatos-
paivassa.net).

Kaalisoppadieetti
Kaalisoppadieetissä kasviksista valmistetta-

vaa keittoa saa syödä mielin määrin. Sen lisäksi 
voi syödä eri päivinä vain paria ruoka-aineita, 
esimerkiksi banaania ja rasvatonta maitoa. Di-
eetin uskotellaan kuluttavan energiaa enemmän 
kuin ne tuottavat. Tosiasiassa kaalisoppa on täy-
sin merkityksetön. Ruokavalion muista aineksista 
koostuva energiamäärä vastaa tavanomaista 
laihdutusruokavaliota ja mahdollinen laihtumi-
nen perustuu ruokavalion energiavajaukseen, 
ei kaalisoppaan. Tässä kuitenkin eräs 
sopan ohje, jos opiskelijan 
kaapista löytyy 
tarpeeksi iso 
kattila:

6 sipulia tai 
6 keskikokoista 
purjoa 2 purkkia 
säilöttyjä tomaat-
teja 1 iso keräkaali 
2 vihreää paprikaa 
1 kokonainen varsiselleri 
1 vähäsuolainen l iemi-
kuutio 
vettä 
(pinaattia, naurista, retikkaa) 
Mausteeksi: 
hyppysellinen suolaa 
rouhittua pippuria 
karria 
persiljaa 
chiliä 
tabascoa 
timjamia, basilikaa tai oreganoa.

Lentoemäntädieetti
Kaiken kruunaa lentoemän-

tädieetti, joka lupaa viedä kilon 
päivässä. Tämä menetelmä 
onkin oiva apu kun pik-
kujoulumekon vetoketku 
ei mene kiinni. Dieetti 
vähentää neljä ki loa 
neljässä päivässä ja on 
suositeltu toistettavaksi 
enintään kuukauden vä-
lein. Lentoemännät eivät 
tunnetustikaan ole reilusti 
ylipainoisia ja niimpä tämä 

pika-apu onkin tarkoitettu lievästä repsahduk-
sesta kärsiville ja kaikinpuolin terveille ihmisille. 
Dieetti perustuu nesteenpoistoon, mutta todel-
lisestakin laihtumisesta on kuultu puhuttavan 
tämän dieetin yhteydessä. Käytännössä lento-
emäntädieetti aloitetaan kaupassa käynnillä, 
jolloin hankitaan kaikki tarvittavat ruoka-aineet. 
Annokset valmistetaan etukäteen ja säilötään 
pieniin erillispakkauksiin, jolloin vältytään liian 
isoilta annoksilta. Ostoslista: 3 greippiä, 2 
kerää salaattia, 3 tomaattia, 2 omenaa, pieni 
kurkku, pieni kukkakaali, pieni sellerinvarsi, 2 
tölkkiä vihreitä papuja, 1 tölkki tomaattimehua, 
1 tölkki sokeroimatonta ananasmehua, pieni 
tölkki ananasta omassa liemessään, 4 kanan-

munaa, pieni paketti pa-
kastekalaa tai tölkki 
tonnikalaa vedessä, 
1 grillattu broileri, 
125g rasvatonta 

jauhelihaa ja 200g 
kokolihapihvi. Aami-

ainen on joka päivä 
samanlainen: puolikas 

greippi, kahvia tai teetä, 
ilman maitoa ja sokeria.

1.�päivä
Lounas: noin 200 g 

keitettyä kalaa tai purkki 
tonnikalaa veteen säilötty-
nä, salaattia, tomaattia ja 

omena
Päivällinen: kaksi keitet-

tyä kananmunaa, 170 g vihreitä 
papuja ja puolikas greippiä. Läm-

mitä pavut, muserra toinen muna 
päälle ja mausta miedosti yrteillä

2.�päivä
Lounas: noin 200 g broilerinlihaa, 

salaattia ja 1,5 dl tomaattimehua 
Päivällinen: kukkakaalia ja 

kurkkua, kumpaakin noin 1,5 
dl ja 170 g vihreitä papu-

ja. Jälkiruoaksi ananasta 
omassa liemessään
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3.�päivä
Lounas: grillattu rasvaton jauhelihapihvi 

eli 125 g mieluusti kokolihasta jauhettua lihaa, 
pieni sellerinvarsi, salaattia ja omena

Päivällinen: puolikas grillattua broileria, to-
maatti, 1,5 dl sokeroimatonta ananasmehua

4.�päivä
Lounas: kaksi kovaksi keitettyä kananmu-

naa ja vihreitä papuja, 1,5 dl tomaattimehua
Päivällinen: noin 200 g kokolihapihvi val-

mistettuna ilman rasvaa, tomaatti, salaattia, 1,5 
dl ananasmehua.

(www.mainio.net/article.asp?path=1;1132
;1136;41242;41243;41244;32924).

Lopuksi terveellinen painonhallinta päh-
kinänkuoressa (jotta kirjoittaja välttyy turhilta 
syytöksiltä, kun ihmedieettien seurauksena lu-
kijoiden vartalot ovat alkaneet muistuttaa ku-
misaappaassa hangannutta märkää tennissuk-
kaa):

- Motivaatio
- Realistinen tavoite: painon lasku 5-10%
- Energiavajaus 500-1000 kcal/vrk: 1/2-1 kg/vk
- Ruokavalio + liikunta
- Päähuomio ruokavalion energiamäärään 
ja laatuun: annoskoot piennemmiksi, ti-
lalle kuitu- ja vesipitoisia ruokia ja syö-
dään 3-4 tunnin välein eli 3-4 ateriaa 
ja 1-2 välipalaa.

Muista täyttää lautasesi 
ruokaympyrän mukaisesti, eli 
1/2 marjat, hedelmät ja vihan-
nekset, 1/4 peruna, riisi, pasta ja 
1/4 liha, kala, kana, kananmuna, 
pavut ja linssi.

YTHS.n nettisivuilta löytyy hyödyllistä ra-
vitsemustietoa. Siellä muunmuassa kerrotaan 
yhdessä grammassa alkoholia olevan 7,1 kcal. 
Tässä joidenkin alkoholijuomien energiamäärät 
kcal (vaihtelee varmaan merkeittäin):

ykkösolut (1 plo) 96 
keskiolut (1 plo) 133 
olut, IV (1 plo) 250 
siideri, puolikuiva (2 dl) 43 
valkoviini, kuiva (12 cl) 82 
valkoviini, makea (12 cl) 118 
punaviini (12 cl) 84 
koskenkorva (4 cl) 86 

konjakki (4 cl) 92 
viski (4 cl) 100 
rommi (4 cl) 125 
likööri (4 cl) 119

Juhliessa kannattaa kuitenkin muistaa, ettei 
alkoholi tyydytä päivän ravinnontarvetta. Pelkällä 
alkoholin juomisella jäävät tärkeät vitamiinit, ki-
vennäisaineet ja rauta saamatta. 

Tietoa�netistä
- www.fineli.fi: Kansanterveyslaitoksen ravitsemusyksikön 
ylläpitämä elintarvikkeiden koostumustietopankki. Finelistä 
löytyy tietoa suomalaisten ja Suomessa käytettävien elin-
tarvikkeiden ravintoainekoostumuksesta. 
- www.kalorilaskuri.fi
-  h t tp://www.kela. f i/ in/ internet/suomi.nsf/NET/
210305132354PN?OpenDocument: Kelan tutkimus-
osaston esitelmäsarja lihavuudesta ja laihduttamisesta.
- www.pienipaatospaivassa.net
- http://www.verkkoklinikka.fi/laskurit/kcal/index.xsp?SID
=1487327D9A88FACA311A: Kalorilaskuri, joka laskee 
liikunnassa kulutetut kalorit.

Dieettiviidakon keskeltä Meri-Tuulia
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Singapore�on�sitten�nähty
Alkaa se meikäläisen urakkakin ole-
maan pikkuhiljaa finaalissa. Neljä 
opiskeluntäytteistä kuukautta on taka-
na ja tänään olikin viimeinen tentti. Jos 
vaikka ottaisi kaljan tai kaksi ja vähän 
nollaisi opiskelun aiheuttamaa stressiä. 
Suurin osa joulukuusta kulunee Thai-
maan biitseillä, mutta sitä odotellessa 
kertailen muutamia mieleenpainuneita 
tapahtumia.

Mid-semester�break�
Malesiassa

Lukukauden puolivälin loman alkaessa otin 
suuntiman kohti Malesian pääkaupunkia Kuala 
Lumpuria. Ensimmäinen kohteeni oli Johor 
Bahrun kaupunki, joka sijaitsee Malesiassa heti 
rajan ylittävän sillan toisella puolella. Jostain kä-
sittämättömästä syystä bussimatka KL:iin maksaa 
hävyttömästi enemmän, jos aloituspaikkana on 
Singapore, joten useimmat reissaajat taistelevat 
paikallisbusseilla JB:uun ja ostavat sieltä piletin 
kohti Kuala Lumpuria. 340 kilometrin matka 
ilmastoidulla bussilla, jossa oli ruhtinaalliset jal-
katilat, maksoi 30 ringittiä (6,70 eur). 

Matkalla kului viisi ja puoli tuntia. 
Saapuessani illan hämärtämään Kuala 

Lumpuriin ensimmäiset kuulemani sanat olivat 
“do you need a teksi?”. Yli-innokkaista taksikus-
keista ei ollut pulaa missään vaiheessa Kuala 

Lumpurissa. Väsytti ja otin huoneen ensimmäi-
sestä eteen tupsahtaneesta majapaikasta - virhe! 
Muuten ihan asiallisen oloinen paikka oli siunat-
tu bedbugseilla, eli suomeksi luteilla. Sanomat-
takin selvää, että majapaikka meni seuraavana 
päivänä vaihtoon. 

Lopun aikaa Kuala Lumpurissa majapaik-
kanani toiminut Pudu Hostel sen sijaan oli toista 
maata. Lonely Planetin ja Let’s Go:n suosittele-
ma hostelli ei ehkä ollut maailman kodikkain, 
mutta halpa ja luteeton (ainakin se huone missä 
majailin). Mielenkiintoisena yksityiskohtana va-
rauloskäynti oli lukittu rautaportilla, eli tulipalon 
sattuessa tsäänssit eloonjäämiseen ovat tavallis-
ta pienemmät.

Kaikki tärkeimmät kaupungin turistinäh-
tävyydet tuli tietysti käytyä läpi: Petronas Twin 
Towers (maailman toiseksi korkein rakennus), 
Merdeka Squarella sijaitseva maailman kor-
kein lipputanko, Hindujen pyhä Batu-luolasto, 
Lake Gardens ja niin edelleen. Matkan parasta 
antia oli kuitenkin yhden yön reissu muutaman 
tunnin päässä sijaitsevaan pieneen rannikkoky-
lään, Kuala Selangoriin. Paikan erikoisuutena 
on läheisellä mangroverämeellä asustavat mil-
joonat tulikärpäset. Rämeen pusikot näyttävät 
kuin jättimäisiltä vilkkuvilta jouluvaloilta, ja niitä 
pääsee ihastelemaan lähietäisyydellä veneestä. 
Hieno kokemus, vaikka tästäkin on tehty jo aika 
iso turistinähtävyys. Pikkuisen kylän tunnelma oli 
muutenkin mieleenpainuva, olimme hostellimme 

ainoat ulkomaiset vieraat. 

Battle�Box
Battle Box -bunkkeri sijaitsee lähellä 

keskustaa, Fort Canningin puistossa. Se 
on noin yhdeksän metriä maan alla ja 
toimi toisen maailmansodan aikana brit-
tien komentokeskuksena. Sodan jälkeen 
bunkkeri makasi unohdettuna vuosikym-
meniä, mutta se on restauroitu näyttä-
mään samanlaiselta kuin yli 60 vuotta 
sitten. 15.2.1942 britit totesivat raivok-
kaasti etenevien Japanilaisten pysäyttä-
misen olevan mahdotonta, ja Singaporen 
puolustajat antautuivat ehdoitta. 

Oppaana toiminut hyvin eläväinen 
Battle Box -bunkkerissa toinen 
maailmansota herää henkiin



lähes 70-vuotias mies oli kahdeksanvuotias 
Japanin vallatessa Singaporen, ja kertoi Batt-
le Boxin historian lisäksi omia kokemuksiaan 
sodasta. Kuvaaminen oli muka kielletty, mutta 
ensitöikseen oppaamme totesi, ettei häntä ai-
nakaan salamavalojen välkkyminen haittaa. 
Kierros oli mielenkiintoisesti toteutettu, kaikki 
osanottajat saivat itselleen omat langattomat 
kuulokkeet, ja jokaisessa huoneessa sai omin 
korvin kuulla mitä sotilaat toisilleen puhuivat. 
Joissain huoneissa sotilaita esittäneet nuket vie-
läpä liikkuivat (rajoitetusti) puheen tahtiin. Erit-
täin mielenkiintoinen kokemus, eikä 8 SGD:n 
maksaminen haitannut ollenkaan. 

Kyykkätreenit�
Sentosalla

Marraskuun alussa saimme viimeinkin ka-
sattua Suomalaisporukan kyykkäämään. Edelli-
sestä kerrasta viisastuneena nurmikkokenttää ei 
edes harkittu, vaan matka suuntautui Sentosan 
biitsille. Pelataanhan kyykkää Suomessakin hiek-
kakentillä kesäisin, joten mitenkään outo asia 
kyseinen alusta ei periaatteessa ollut. Itse en 
ole kuitenkaan hiekalla paljoa pelaillut, johtuen 
juurikin sekä tekniikan että voiman tarpeesta. 
Lumella pelatussa kyykässä kun ei välttämättä 

tarvitse kumpaakaan ja tulosta tulee silti. :) 
Ensimmäiset pelit menivät tekniikan hake-

miseen. Onneksi mukana oli täydellisiä kyykkä-
ummikkojakin, joten en ollut ainoa töpeksijä. ;) 
No, Singapore opettaa ja kun heittoja oli alla 
useampi, alkoi tulostakin silloin tällöin näkyä. 
MikkoZ, mies joka keksi ottaa kyykkäsetin mu-
kanaan vaihtoon, oli kuitenkin taas aivan omaa 
luokkaansa. Ahkera treenaaminen on näemmä 
tuottanut tulosta. Kivasti sunnuntaipäivä vierähti 
karttuja heitellen. Tällä kertaa oli aurinkoras-
vaakin mukana, enkä polttanut mitään ruumiin-
osaa. Sentosalla on käyty viskomassa karttua 
marraskuun ajan aina sunnuntaisin ja 2. päivä 
joulukuuta järjestämme Singapore Openin. Kat-
sotaan sitten miten paljon vaihtarit nöyryyttävät 
Suomipoikaa.

Edelleenkin palmun alta, Taneli

Vähän kaukaisempia sukulaisia 
Kuala Selangorissa

Se klassinen ja ah 
niin kliseinen posee-
raus Petronas Tower-
sien edessä
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Maailman parhaaksi oululaiseksi Teekkari-
kuoroksi itseään tituleeraava TeeKu tarjosi taas 
hämmästyttävän poikkitaiteellisen spektaakkelin. 
Viime vuonna hyväksi konseptiksi huomatun 
M.A. Nummisen visiitin innoittamana tämän-
vuotisena vieraana esiintyi kansantaiteilija ja 
–edustaja Mikko Alatalo. Kahden tunnin aika-
na Kiimingin suuren pojan sävelteoksia kuultiin 
muun muassa Maija Juntusen johtaman kuo-
ron esittämänä ja Mikko Alatalon ja hanuristi 
Jammi Humalamäen duoesityksenä.

Konsertti alkoi kuo-
ron a cappellana esittä-
mällä laululla On vanha 
jengi koossa taas. Alatalo 
hanuristeineen saapui 
lavalle esittämään reilus-
ti lyhennettyä, mutta silti 
turhankin pitkää Yhden-
toista virran maata. Kap-
paleiden välillä Alatalo 
muisteli menneitä ja kertoi 
pari hauskaakin tarinaa. 
Ensimmäisen puoliskon 

viimeisessä numerossa hanuristi tuurasi Juha-
ni ”Juice” Leskistä laulaen hänen osuutensa 
kaksikon uudehkosta kappaleesta Mä lähden 
maalle.

Konsertin jälkimmäisen osan avasi kuoron 

Alatalo�ja�TeeKu
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On vanha jengi koossa taas
Tytöt tahtoo pitää hauskaa

Vicky Lee
Aina nuori

Maalaispoika oon
Yhdentoista virran maa

Suojelusenkeli
Hän hymyilee kuin lapsi

Mä lähden maalle

Väliaika

Leuhkat eväät
Kaikilla mausteilla

Kiiminkijoki
Rikoo on riskillä ruma

Poppaloora puhuva auto
Hyasinttien aika
Känkkäränkkä
Viivy vielä hetki

Encore

Ihmisen ikävä toisen luo
Maalaispoika oon

miespuolisten jäsenten esittämä Leuhkat 
eväät. Rikoo on riskillä ruma –kappaleen 
juonnon TeeKun hallituksen puheenjohta-
ja Teemu ”Jerry” Haapala suoritti asian-
mukaisesti alushousuihin pukeutuneena. 
Yleisön lapsia ja lapsenmielisiä viihdytti 
Poppaloora puhuva auto kiertelemällä 
kyseisen laulun ajan salissa. Vihdoin oh-
jelmalehtisen mukaan toiseksi viimeisessä 
kappaleessa kuoro ja Alatalo yhtyeineen 
yhdistävät voimansa esittäen lasten suosi-
kin Känkkäränkän. Raikuvan aplodeera-
uksen myötä koko ensemble palasi esit-
tämään vielä encorena kappaleet Ihmisen 
ikävä toisen luo ja Maalaispoika oon.

Konsertti oli kaikin puolin viihdyttävä 
ja mukavaa vaihtelua TeeKun normaaliin 
ohjelmistoon. Jäin kaipaamaan useam-
paa kuoron ja Alatalon yhdessä esittämää 
kappaletta, nyt saimme tyytyä vain neljään 
viimeisenä esitettyyn. Jokohan ensi vuon-
na olisi vuorossa ennenkin Teekkareiden 
kanssa yhteistyötä tehnyt Martti Servo tai 
oma suosikkini Jaakko Teppo?

Kaupunkilaispoika Mika
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Teksu�testaa:�Parkour
Parkour on uusi muotivil-
litys, jonka tarkoituksena 
on liikkua vapaasti ihmisen 
rakentamassa ympäristös-
sä. Hypitään ja kiivetään 
pitkin seiniä, tyylillä. Lisä-
tietoja www.parkour.fi

Team Teksu päätt i 
koeajaa tulokaslajin luki-
joittensa iloksi.  Luonnolli-
sesti teekkarille paras paik-
ka aloittaa uusi harrastus 
on kotoinen lipasto. 

Menimme rohkeasti 
yli siitä, mitä ennen ei ollut 
ylitetty. Kävelimme pitkin  ja 
poikin  juttuja.  Hyppelym-
me olisi saanut jänisper-
heen virkistäytymispäivän 
näyttämään kilpikonnien 
kokoontumisajolta.

Laa j en s imme  va -
paan liikkumisen käsitettä. 
Emme tyytyneet ylittämään 
pelkästään esteitä, vaan 
sukelsimme  vapauden 
syvinpään olemukseen kar-
toittamalla katakombien 
liikkumismahdollisuuksia.  
Miksi tallata tylsiä käytä-
viä, kun voi leikkiä real-life 
Half-lifea vaarantamalla 
itsensä sihisien höyryputki-
en, välkkyvien valojen, ra-
dioaktiivisten materiaalien 
ja mutanttiassarien sokke-
lojuoksussa?

Y l l ä :  R ä j ä h t ä v ä 
lähtö kierrokselle 
vihreiltä naulakoil-
ta vähemmän ta-
vanomaisesti. 
Alla: Ilmaista mai-
nosta Kilroyelle. 



Kissakävelyä. Catwalk. Kaikki raajat samalla viivalla. Liikkumistapa ottaa 
voimille, koska kaikkia jäseniä joutuu jännittämään.
Yllä: Jaana demostroi pantterimaisia piirteitään. Grrrrnau.
Alla: Tiimi jouksee kilpaa venäläisellä lineraarimittauskiskolla(?). Ohitus-
paikkoja niukasti. 



Porrasmania. Portaita voi mennä ylös 
ja alas vähemmän tylsästi, vauhdik-
kaammin.



Yli kivien ja kantojen, kovaa ja korkealta. Tiimi testaa ponnistusvoimaa ja 
tyylitajua erilaisilla esteillä.
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Tiimi työntyi kaikkiin mahdollisiin paikkoihin yliopiston korkeimmasta koh-
dasta syvimpään syöveriin
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Katakombien mysteerejä. 
Yllä: Luukku, jonkan vieressä on paljon tikittäviä mittareita mukaanlukien 
säteilymittari. Mitä sieltä löytyikään?
Alavasen: Maapohjainen kammio keskellä katakombeja. Hukkasivatkohan 
yliopiston alkuperäiset rakentajat tämän huoneen?
Alaoikea: Salaiset kansiot
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Sama homma joka vuosi, syksy menee nopeasti ja joulu tulee joka vuosi nopeammin ja nope-
ammin. Sian syksy on ollut täynnä kaikenlaista pikku pikku puuhastelua, yhdistyksen 45-vuotisjuhlat 
taisivat olla suurin ponnistus koko syksynä. Lisäksi on pidetty perinteiset Fuksilauluilta ja Laulumarat-
hon. Marathonilla Kalun viimeiset tavut laulettiin noin kello neljä. Perinteiden mukaisesti ääni meni 
jo puolen yon aikaan, eika tullut takaisin yli viikkoon. Asiaan ei tietenkään vaikuttanut mitenkään al-
lekirjoittaneen kuume- ja flunssatila.. Laulumarathonin taso on noussut vuosi vuodelta, ja, yllättäen, 
voittajien valintaan tarvittiin jälleen jonkin verran neuvoa-antavaa. Tänä vuonna kiltasarjan voiton 
vei viime vuoden tapaan Ympäristörakentajakilta ry. Toivottavasti sarjaan osallistuvat ensi vuonna 
kaikki killat, tänä vuonna oli 3 osallistujaa. Sarjojen voittobiisit ja loput tulokset löytyvät ohesta.

Tätä kirjoittaessa olen ulkomaanexculla Perussa ja Bonairella, eli niin pitkällä kuin pippurit 
kasvaa. Arska paistaa ja naamakin kerkesi jo kärventyä.. Lakki on kasteltu inkojen pyhällä vedella, 
joten kelpaa kanniskella sitä päässä seuraavat vuodet :) Ensi vuonna minuun törmää pikkupossun 
ominaisuudessa (jos maltan tulla taalta takaisin), kulttuurisikana toimii Jaakko. Nähdään ja hyvät 
joulut!

Laulumaratonin�voittajat

Kalija-sarja

1. Droit (Lokki, Jerry, Paho, Ismo, Saho)
2. Puuhapussi esemble edition +prosen fuksi (Tommi Collin, Tiina Verkkomäki, Antti Pernu, Heidi 

Pernu, Risto Juujärvi)
3. –

4. Puuhapussi esemble edition + prosen fuksi

Naisten�sarja�

1. Teekkaritorvittaret (Anne Lukkarila, Päivi Saurento, Kirsi Haanpää, Jaana Lievonen)

Yleinen�sarja

1.Ympin pinpulat (Virve Kupiainen, Karoliina ”Liinu” Honkamaa, Kirsi Haanpää) 
Erikoismaininta: Fuksipoijaat (Ville Peteri, Onni Komulainen, Tuomas Parttimaa)

Kilta-sarja

1. Ympin pinpulat (Kirsi Haanpää, Sonja Mäkikangas, Kaisa Kettunen, Karoliina ”Liinu” Honka-
maa, Virve Kupiainen) 

8. Optiem, Ark, SIK, Prose

Erikoismaininta: Puuhapussi esemble edition 

Kulttuurisian�¡Hola!�



KALIJA-SARJA

Mutsis juo
San: Droit

Säv:?

Olut pullo kun juodaan,
Sillä tunnelma luodaan

Hauskaa iltaisin kun pidetään

Eihän hauskaa voi olla
Jollei täynnä oo polla

Siispä nyt kalijaa vedetään.

Kolmoskaljaa näin me juodaan.
Lakki päässä lauletaan.
Voisin ottaa vielä toisen,

Jos se vain sallitaan, MUTSIS 
JUO!

NAISTENSARJA

Äijällä ei sytkytä
San: Teekkaritorvittaret

Säv: Suklaasydän

Kun puutteessa mä elää sain
Ja miestä sain vain unissain,

Silloin jostain kuulin sen:
Heksalta saa leikiten.

Äijään tartuin, puristelin,
Myöhemmin myös lutkutin.

Suli kädessäni elin
Paljon ennen kuin tulin.

Skürbä dürbä, skürbä dürbä
Skürbä dürbä, skürbä dürbä

Aamuun asti odotin,
Mut muna se vain lerputti.
Turhaan taksaasi sä peräät,
Poissa oon jo kun heräät.

Heksaan petyin, puutteeseen jäin.
Itse piti hinkuttaa.

Tahrat reisilläni vain näin.
Vittu, vieläkin vituttaa.

Skürbä dürbä, imelä…
Skürbä dürbä, skürbä vetelä…

YLEINEN SARJA

Kyykkähuuma
San: Ympin pinpulat

Säv: Kesäkatu

Polttaa kyykkähuuma miestä
Heittokäsi kostuu hiestä

Astu poika, kentän taakse
Ota vastaan kyykkäkisan haaste

Haukii yleisökin huutaa
Kentällä on kylmää, kentällä on 

huumaa

Aika kyykkäkisojen
Koko kentän swiippauksen
Kartunheiton niin kierteisen
Kyykkärivi saa opetuksen

Kyykkää
Laji tuo huippujen

Voittaja, temputhan taitaa
Kyykänkaadon
Kartunheiton

Kyykänkaadon.

Kenttä liukas on jäästä
Kiiltävä karttu ilmaan päästä

Upro, heti irrota kädet
Kaksinkäsin heittäää neidit

Haukii yleisökin huutaa
Kentällä on kylmää, kentällä on 

huumaa.

KILTA-SARJA

PikkuJOUlujuhlat
San. Ympin pinpulat

Säv: Hirsilaulu, suomalainen kansansävelmä

Illalla oli juhlat, illalla oli juhlat, illalla oli killan piikkiin pikkujoulujuhlat.
Kaapissa oli mekko, kaapissa oli mekko, kaapissa oli pikkumusta pikkujoulumekko.

Päähän pantiin lakki, päähän pantiin lakki, päähän pantiin tonttulakki punatupsuinen.
Pöytään tuli kinkku, pöytään tuli kinkku, pöytään tuli kinkku sekä pullo kossua.

Kinkusta tuli pirjo, kinkusta tuli pirjo, kinkusta tuli ISO pirjo juolunpunainen.
Juhliin tuli pukki, juhliin tuli pukki, pukki tuli esittämää mulle tarjouksen.

Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Sitten repes mekko, sitten repes mekko, sitten repes pikkumusta pikkujoulumekko.

Siihen loppui filmi, siihen loppui filmi, siihen loppui filminpätkä pikkujoulujen.
Sellaiset oli juhlat, sellaiset oli juhlat, sellaiset oli meidän killan pikkujoujoujuhlat.
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Teekkaritalo�nousee
Rattorin siirryttyä pois Teekkareiden hallusta 
ja hiljalleen häivyttyä maisemasta nousi tarve 
saada Teekkareille uusi oma paikkansa. Olihan 
Otaniemessä Servin Maijan mökki ja Oulun lää-
kisläisillä kiltatalonsa ja uutta paikkaa lähdet-
tiinkin mallaamaan näiden toimiessa esikuvina. 
Ensimmäisen kerran asiaa pohdittiin jo vuonna 

1987, mutta tuolloinen hallitus totesi projek-
tin vielä liian suureksi. Pari vuotta myöhem-
min eräässä saunaillassa oman paikan kaipuu 
kasvoi liian suureksi teekkaripuheenjohtajille. 
Tavoitteeksi asetettiin saada 500.000 markkaa 
käteistä sponsorirahoina ja rakentaa sillä 100-
200-neliöinen talo saunoineen jollekin sopivalle 
paikalle. 

Harri Martinmäen ja A-P Pieskän johtama 
talotoimikunta ryhtyi keräämään innolla rahaa 
noin 500 yrityksen kohderyhmästä. Eräs suuri 
teräsalan yritys halusi mieluusti vaikuttaa talon 
runkomateriaaleihin ja niinpä miellyttävän kos-
tean rapuillallisen päätteeksi talotoimikunnan 
jäsenet päätyivät teräsrakenteisen talon rakenta-
miseen. Suunnitelmista järjestettiin luonnollisesti 
arkkitehtikilpailu, jossa eräänä ajatuksen oli 
ilmeisesti se, että talossa olisi mahdollisimman 
vähän suoria kulmia. Tässä tavoitteessa kilpailun 
voittanut arkkitehti Mikko Mannberg onnistuikin 
varsin mainiosti. Tontti saatiin pienten viivästys-
ten jälkeen hommattua erittäin hyvältä paikalta 
Kuivasjärven rannalta ja kun vielä PSOAS ys-
tävällisesti järjesti korttelin kaavoituksen, oltiin 
valmiita aloittamaan rakentaminen.

Urakointi rakennustyömaalla aloitettiin 
jo huhtikuussa 1992 vesi- ja viemäriputkien 
liittämisellä kaupungin verkkoon ja perustus-
ten maatöillä. Varsinainen peruskiven muuraus 
järjestettiin 15.5.1992, jolloin paikalle saapui-
vat hankkeen suojelija kunniateekkari Pekka 
Vennamo sekä suuri joukko muita innokkaita. 

Runkovaiheen työt etenivät 
vastaavan työnjohtajan Ilkka 
Mattilan komennuksessa ri-
vakasti. Alunperin tarkoitus 
oli rakennuttaa ulkopuolisella 
urakoitsijalla, mutta rahan vä-
hyyden vuoksi tästä jouduttiin 
tinkimään rankasti. Martinmä-
ki sai idean ottaa avuksi työ-
voimatoimiston velvoitetyöllis-
tettyjä, joiden panos nopeutti 
talon rakentamista huomatta-
vasti. Lisäksi mukana oli suuri 
määrä talkoohengellä mu-
kaan tulleita Teekkareita. 

Kun pank i t  pe ru i va t 

OTY:n�historiikki
osa�2
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puheensa halvoista lainoista, käännyttiin Yli-
oppilaskunnan puoleen, joka useiden edarin 
kokousten jälkeen lainasikin Teekkareille puut-
tuvan pääoman. Vuoden 1993 keväällä tal-
kooinnostus sen kuin yltyi Talon vihdoin alkaessa 
valmistua ja vähän ennen Wappua paikka saa-
tiin jo miltei käyttökuntoon. Avajaiset pidettiin 
15.5.1993 sovitettuna Vennamon aikatauluun 
ja 200 vierasta pakkautui Talolle, pienistä puut-
teista huolimatta, nauttimaan kokonaisena gril-
lattua sikaa ja boolia.

Arkkaritalosta
Arkkitehdit puolestaan aloittivat oman talopro-
jektin jo vuonna 1985, jolloin kilta teki esityksen 
Isokatu 53:ssa sijainneen vuonna 1828 
rakennetun “kolmen röökynän talon” säilyt-
tämiseksi ja sijoitettavaksi uudelleen Pikisaa-
ren ns. museokortteliin. Talo lahjoitettiinkin 
arkkareille vastineeksi purku- ja siirtotyöstä, 
tontti puolestaan saatiin kaupungilta vuok-
ralle. Jo vuoden 1986 Wappuna osia talos-
ta siirtyi näyttävänä kulkueena Pikisaareen. 
Tämän jälkeen kuitenkin tuli useita mutkia 
matkaan ja talon pystytys hidastui milloin 
mistäkin syystä. Projekti osoittatui hitaam-
maksi, vaikeammaksi ja kalliimmaksi kuin 
etukäteen oli odotettu, varsinkin kun iso osa 
työstä tehtiin talkoovoimin.

Korvaamattomana apuna pitkässä 
projektissa arkkareille toimivat niin lukuisat 
lahjoittajat, opettajakunta kuin Arkkitehtikil-
lan kunniajäsen professori Jouni Koiso-Kanttila. 
Lahjoituksista huolimatta kilta joutui turvautu-
maan pankkilainoitukseen saadakseen projek-
tin loppuun. Kun alunperin talon piti valmistua 
vuoden 1989 loppuun mennessä, niin loppujen 
lopuksi harjakaisiakin päästiin pitämään vasta 
1990. Vihdoin ja viimein Arkkaritalon avajaiset 
pidettiin vuosi Teekkaritalon avajaisten jälkeen 
toukokuussa 1994. Pitkän rakennusajan vuoksi 
myös avajaisia juhlittiin viikon verran. 

Kohti�2000-lukua
90-luku oli Teekkaritoiminnalle virkeää aikaa 
muutenkin. Vuonna 1993 näki ensivaiheensa 
kaksi nykyään kiinteästi oululaiseen perintee-
seen kuuluvaa kulttuuripläjäystä. 26.4. järjestet-
tiin ensimmäinen TeekkariSpeksin vierailunäytös 

ja samana vuonna aloitti toimintansa maailman 
paras oululainen Teekkarikuoro TeeKu. Myös 
Picojoulet (tuolloin vielä Pikkujoulut) alkoivat va-
kiinnuttaa paikkaansa.

Vuonna 1995 Fuksiuittojen paikka vaihtui 
jälleen kerran, tällä kertaa Rauhalaan, missä 
se nykyäänkin pidetään. Mukana tulivat wappu-
tempaukset, jotka poistuivat täten myös suuren 
yleisön silmien edestä ja alkoivat vähitellen me-
nettää suosiotaan. Wappu juhlana säilytti kui-
tenkin valtaisan suosionsa. 1995 Wapunaaton 
bileet pidettiin Ouluhallissa, jonne riensi tuhan-
sittain väkeä. Hauskaa oli, ehkä liiankin kanssa, 
sillä huhujen mukaan tuon jälkeen paikkaan 
olisi saatu 10 vuoden porttikielto.
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Vuonna 1997 päätettiin rakentamisosaston 
lakkauttamisesta, kilta sen sijaan säilyi olemassa 
ja muuttui myöhemmin vuonna 2001 Ympä-
ristörakentajakillaksi. Jo vuonna 1996 aloitettu 
Laulukaluprojekti saatiin vihdoin päätökseen ja 
uudet kalut kansalle sopivasti Wapuksi. Tuolloin 
sai alkunsa myös perinne pitää Laulumaraton, 
jossa kalu lauletaan kannesta kanteen. 1997 
järjestettiin myös viimeisin suuri valtakunnalli-
nen tempaus, “Tahdon, Löydän, Voitan” -teek-
karitempaus Sohvakuolemia vastaan. Tämän 
tempauksen järjestelyissä varsinkin oululaiset 
kunnostautuivat.

Lakkiluvan hakeminen oli muinaisina vuo-
sina yksinkertaisempi operaatio kuin nykyään. 
90-luvulla alettiin hakemukselta vaatia kuiten-
kin tiettyjä muotoseikkoja, kuten kunnioittavaa 
puhuttelua ja ilmeisesti vuonna 1996 virallista 
paperia ja hakemusta tehdessä juotujen pullo-
jen etikettien asettamista liitteiksi. Ohjeet eivät 
kuitenkaan olleet kovin selkeät tai kaikkien tie-
dossa, ja siksi lakkilupahakemukset olivat mil-

loin mitäkin. Ny-
kyiselle mallilleen 
lakkiluvan ano-
musohje ja vi-
rallinen paperi 
saatiin 3.3.1999 
ja s i i tä pi täen 
hakemukset on 
s yynä t t y  hyv in 
tarkkaan.

2 0 0 0  o l i 
OTY:n edellinen 
suuri juhlavuo-
s i .  Vuosi juhlat 
p ide t t i in  tuo l -
l o i n  k e v ä ä l l ä 
ja Wappubileet 
viimeistä kertaa 
Formula Cente-
rissä. Wappu oli 
ainakin tämän 
opuksen päätoi-
mittajalle pitkä 
ja sekava, fuksi-
pallerona kun ei 
vielä tiedä juuri 
mistään mitään 
ja monet perin-
teet olivat vielä 
hämärän peitos-

sa. Uutena perinteenä Oulun Wappuun syntyi 
Wesibussi, jonka tuotot menivät janopäivän 
keräykseen. Tuolloin vielä tempaukset järjes-
tettiin Rauhalassa, samoin kuin köydenveto ja 
Wappukyykkä pelattiin Raksan kentällä. Talon 
remontoinnin suunnittelu aloitettiin ja päätettiin 
liki samantien siirtää seuraavalle vuodelle. Talon 
hoidosta alusta asti huolehtinut Teekkarilupi Oy 
sai kuitenkin vihdoin ja viimein maksettua Teek-
karitalon lainan pois. Teekkarikuoro TeeKu teki 
vielä vuoden lopulla tietyntyyppistä historiaa jul-
kaisemalla levyn. 

2001�-�Laura�Savela

Hallitus
Puheenjohtaja Laura Savela
Taloudenhoitaja Olli Taimisto 
Sihteeri Heini Jokinen 
Sopo-vastaava Päivi Saurento 
Kopo-vastaava Elina Juola 
Tiedotusvastaava Harri Filppa 
Kulttuurivastaava Teemu Haapala 
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Fuksiohjaaja Pekka Aho 
KV-vastaava Sakari Pahkala 
Ulkoasiainhoitaja Jouni Alanärä 
Talovastaava Lasse Kouva (1.1.-9.6.)
Isäntä Kimmo Ovaska (1.1.-9.6.)
Isäntä Jani Haikala (9.6.-31.12.)

Vuosi 2001 oli värikäs ja tietyt erimielisyydet 
johtivat siihen, että kesäkuussa kaksi hallituksen 
jäsentä erosi tehtävistään. Muuten vuosi sujui 
kuitenkin vanhojen raamien puitteissa. Laulu-
kalun uusi versio, Millenium +1 edition, saa-
tiin LauluKaluKomitean uurastuksella kuosiinsa 
ja jaettavaksi laulavalle kansalle. Teksuutimien 
vuosien saatossa hieman masentavaksi päätynyt 
ulkoasu pistettiin kerralla remonttiin julkaisun 
paisuessa nykyiseen B5-kokoonsa ja niin taiton 
kuin juttujenkin ryhdistäytyessä Teekkarijulkaisun 
arvolle sopivampaan suuntaan.

Wapun juhlat olivat sikäli poikkeukselliset, 
että Wappuaaton bileet järjestettiin yhteistyös-
sä humanistien ja luonnontieteilijöiden kanssa. 
Uutena perinteenä aloitettiin Wappupäivän il-
lalle sijoitettu fuksilakkien polttohautaus, jossa 
tuoreet Teekkarit polttohautasivat tarpeettomaksi 
muodostuneen fuksilakkinsa, minkä jälkeen lak-
kien tuhkat kanneettiin surumarssissa Kuivas-
järveen. Syksyllä ryhdyttiin usean vuoden tauon 
jälkeen järjestämään valmistuneille publiikke-
ja yhteistyössä tiedekunnan ja TEK:n kanssa. 
Paikalliset jäynäkisat voittivat jo toista vuotta 
putkeen Oulun Tietoteekkarit, jotka kävivätkin 
hakemassa omansa pois valtakunnallisista ki-

soista, edellisenä vuonna kun oli voitto päässyt 
lipsahtamaan etelään.

2002�-�Antti�Ojala

Hallitus
Puheenjohtaja Antti Ojala
Ulkoasiainhoitaja Lasse Kouva
Sihteeri Konsta Karioja
Taloudenhoitaja Riikka Ylimäki
Isäntä Mikko Mäläskä
Fuksiohjaaja Santtu Kaikkonen
Kulttuurivastaava Teemu Haapala
Tiedotusvastaava Harri Filppa
SOPO-vastaava Miikka Saukko
KOPO-vastaava Johanna Rusila
KV-vastaava Heini Jokinen (1.1.-31.7.)
KV-vastaava Hanna Saari (1.8.-31.12.)

Keväällä 2002 tuli yhdistykseen yhteydenotto 
Esa Jormakalta. Oululainen bisnesmies Veikko 
Lesonen halusi laittaa Rattorin takasin pystyyn 
rakenteilla olevan Uuden Seurahuoneen yhte-
yteen ja tiedusteli lupaa käyttää Rattori-Lupin 
toiminimeä, koska oletti sen olevan OTY:n hal-
lussa. Pikainen selvitys paljasti, että toiminimi ei 
ollut enää OTY:n hallussa ja että eräs toinen 
ravintoloitsija oli rekisteröinyt nimen itselleen. 
Lesonen kerkesikin ostamaan nimen ennenkuin 
asioiden oikea laita OTY:ssä selvisi. 

Rattorin uudelleen avaaminen kuitenkin 
herkisti Teekkarikansan ja legendaarinen Mugi-
Lupi perustettiin uudelleen. Rattorilla järjestettiin-
kin sen alkuaikoina kulttuurivastaavan vetämänä 
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myös viikottaisia Teekkari-tiistai -iltamia. Sittem-
min Rattori-Lupi on siirtynyt Ravintola Foxian 
alakertaan.

Teekkarikulttuuria painotettiin myös uusissa 
säännöissä. Teekkarikulttuurin vaaliminen lisät-
tiin sääntöihin yhdeksi yhdistyksen tehtäväksi. 
Hallitus esitti myös kulttuurivastaavan tittelin 
muuttamista kulttuurisiaksi. Kulttuurisika-titteli sai 
vastustusta muun muassa siksi, että sen ei arvel-
tu näyttävän hyvältä CV:ssä, mutta kuten aina, 
jäykkyys sai väistyä Teekkarihengen tieltä ja yh-
distyksen kokous päätyi runsaan keskustelun ja 
äänestysten jälkeen kannattamaan hallituksen 
pohjaesitystä.

OTY:n puheenjohtaja ja kulttuurivastaava 
ottivat pitkin vuotta suurella ilolla kiltojen sitsi-
kutsuja vastaan. Sitsikulttuuri rupesikin hiljalleen 
elämään uutta nousua ja useimmat killat ko-
keilivat ensimmäisen kerran myös fuksisitsejä. 
1.9.2002 perustettiin Teekkareiden toimesta 
Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura 
ry, joka onkin toiminnallaan hiljalleen tehnyt 
Oulusta Suomen johtavan akateemisen kyyk-
käkaupungin. Vuoden lopulla Teekkareiden ja 
taloustieteilijöiden edariryhmä valitsivat yhdessä 
nuorisokokoomuslaisten kanssa seuraavan vuo-
den hallitukseen ja ylioppilaskunnan puheenjoh-
tajaksi historiallisesti pelkästään Teekkareita. Ei 
liene yllättävää, että tämä kutakuinkin raivostutti 
muut ainejärjestöpohjaiset edariryhmät...

2003�-�Pekka�Aho

Hallitus
Puheenjohtaja Pekka Aho
Sihteeri Henna Lantto
Taloudenhoitaja Antti Palsola
Ulkoasianhoitaja Antti Tuomainen

Fuksiohjaaja Hanna Saari
Kulttuurisika Konsta Karioja
Isäntä Matti Vainio
KV-vastaava Laura Puijola
Tiedotusvastaava Tapani Lehtonen
KOPO-vastaava Laura Eräpuro
SOPO-vastaava Miikka Saukko

Vuonna 2003 ei keksitty pyörää uudestaan, 
vaan järjestettiin perinteiset tapahtumat hyväksi 
havaituilla tavoilla. Toki muutamia uudistuksia-
kin tehtiin. Isommista hankinnoista voisi mainita 
kannettavan tietokoneen, uuden digikameran, 
oty.fi -domainin rekisteröimisen ja uuden erän 
teknillisen tiedekunnan nauhaa loppuneen ti-
lalle. Nauhan värit onnistuivat paremmin kuin 
edellisessä erässä - ylioppilaskunnan sininen 
oli oikeasti saman väristä kuin ylioppilaskunnan 
nauhassa.

Keväällä 2003 tehtiin teknilliselle tiede-
kunnalle ponsiesitys orientoivasta viikosta uusille 
opiskelijoille. Ponsi hyväksyttiin ja orientoivaa 
viikkoa kokeiltiin ensimmäistä kertaa syksyllä 
2003. Toinen ponsi koski opintoviikkojen myön-
tämistä hallitustoiminnasta, joten ehkäpä tiede-
kunta valitsi kahdesta pahasta sen pienemmän. 
Opiskelurintamalla päivänvalon näki tiedekun-
nan uusin tulokas, tuotantotalouden osasto.

Vuoden 2003 ehkä suurin yksittäinen pon-
nistus oli edustajistovaalit - vaalikuvioita suun-
niteltiin hyvissä ajoin ja sotasuunnitelma lyötiin 
Teekkaripuheenjohtajien kanssa lukkoon jo ke-
väällä. Vaalit menivät hyvin ja Tupsut saivat 2 
lisäpaikkaa edustajistoon.

Muistelemisen arvoinen tapaus vuodelta 
2003 oli etiikkatyöryhmässä Wapun jälkeen 
Ööpisestä herännyt keskustelu kiltalehdistä, joka 
huipentui syksyllä pidettyyn “Valta, toiseus ja kil-

talehdet” -seminaariin. Toi-
nen mainitsemisen arvoinen 
asia voisi olla DI-tutkinnon 
myöntämisoikeus Vaasaan, 
jonka seurauksena Tutti ry:
lle myönnettiin oikeus käyt-
tää ja välittää Teekkarilak-
keja. Hallinnollisista asioista 
voisi mainita, että sääntöjä 
muutettiin vielä kerran uu-
destaan vuoden 2003 lop-
pupuolella.
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2004�-�Hanna�Saari

Hallitus
Puheenjohtaja Hanna Saari
Sihteeri Saana Askola
Taloudenhoitaja Jukka Ohtonen
Fuksiohjaaja Hanna-Riitta Niku
Isäntä Henna Lantto
Kulttuurisika Matti Tikanmäki
Tiedotusvastaava Olli Huoviala
Koulutuspoliittinen vastaava Minna Palosaari
Sosiaalipoliittinen vastaava Anne Lukkarila
Ulkoasiainhoitaja Juha Tiensyrjä

Vuosi 2004, eli suurta juhlavuotta edeltävä 
kausi, sujui tuttuun tapaan, vaikka hallitus koos-
tui enimmäkseen ”uusista” otyläisistä. Toimintaa 
pidettiin yllä vanhoja perinteitä kunnioittaen ja 
lisäksi pyrittiin herättämään henkiin muutaman 
unholaan painautuneen tapahtuman, tästä 
esimerkkinä Teekkariexcursio, joka suuntautui 
Kajaaniin. Lisäksi loppuvuodesta pidettiin vuosi-
juhlasitsit pienenä alkulämmittelynä tulevia vuo-
sijuhlia silmällä pitäen.

Lievänä muutoksena edellisvuosiin nähden 
Fuksilakkien jako pidettiin pienen kädenväännön 
jälkeen Rotuaarilla ja viralliset Lakinlaskijaiset 
ravintola Amarillossa.  Tilaisuus suosi runsasta 
yleisöään hienolla säällä ja erityisesti fuksilak-
kien jako heijastettujen OTY-logojen heiluessa 
rakennusten seinillä oli kaikin puolin onnistunut.

Yleisesti ottaen yhteistyö koko OTY:n ja 
kiltojen kanssa sujui kiitettävästi ja kiitos tästä 
kuuluu kaikille vuonna 2004 toimineille Teekka-
riaktiiveille.

2005�-�Lasse�Määttä

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

Vuosi 2005 lähti käyntiin railakkaasti hallituksen 
linjatessa päätehtäväkseen aktiivisuuden nosta-
misen, erityisesti fuksien osalta. TeekkariSpeksin 
vierailunäytös järjestettiin ensi kertaa Madetojan 
salilla perinteisen Pohjankartanon ollessa varat-
tuna, mikä oli sinänsä harmi, sillä Madetojan 
akustiikka ei ikävä kyllä suosinut interaktiivista 
teatteriesitystä läheskään yhtä hyvin kuin Poh-
jankartano. 

Wappua lähdettiin rakentamaan jo hyvissä 
ajoin, tavoitteena järjestää isoimmat Waaton 
bileet miesmuistiin. Tätä ideaa palvelemaan val-
jastettiin Kuusisaari, jonne kokoontuikin suurin 
määrä Wappukansaa sitten Formula Centerin 
pippaloiden. Ikävä kyllä Kuusisaaren henkilö-
kunta ei toimittanut lupaamaansa narikkatelttaa 
portille, mistä aiheutui yhdessä kolean sään 
kanssa muuten hyvin sujuneeseen Wappujuh-
laan ikävä kupru. Muuten Wappu sujui kuitenkin 
hyvin, ja esimerkiksi Wesibussi oli jälleen suuri 
menestys, erityisesti lähiöbaariexcursio Koti-
kaupungin lyhyt veti enemmän osallistujia kuin 
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koskaan ennen. Wappukyykkään saatiin vihdoin 
uusi voittaja kahden edellisen vuoden menestys-
joukkueen tilalle.

Teekkarikulttuuria haluttiin muutenkin 
vaalia ja edistää ja perinnetietoutta kasvattaa. 
Tätä aatetta edistämään järjestettiin keväällä 
Teekkarikulttuuripäivät, joiden aikana pidettiin 
Teekkarikulttuurikoulutusta ja kerättiin rahaa hy-
väntekeväisyyteen 
renkaidenvaihto-
tempauksel la ja 
lipaskeräyksillä. 
Jäynäkulttuuria 
elävöittämään ja 
monimuotoista-
maan järjestettiin 
Wapun alla paikal-
listen jäynäkisojen 
lisäksi ensimmäistä 
ker taa Fuksi jäy-
näkisat. Samoiten 
ensiesiintymisensä 
koki elokuun puo-
livälissä rapujuhlat 
Talolla ja pirpalot 
saivatkin heti niin 
lämpimän vastaan-
oton osallistujilta, 
että todennäköi-
ses t i  oululainen 
Teekkarikulttuuri 
on saanut yhden 
uuden perinteen. 
Syyskuun koit ta-
essa saapui t ie-
dekuntaan jälleen 
uusi lauma fukseja 
edessään ne samat 
ko i tokse t ,  jo tka 
niin monet Teekkarivuosikerrat ovat heitä ennen 
kokeneet.

Loppusanoiksi
Oululaisen Teekkaritoiminnan historia on erittäin 
värikäs ja mielenkiintoinen, kun siihen pääsee 
kunnolla tutustumaan. Vaikka toiminnan tulevai-
suudesta ollaankin oltu välillä huolissaan, joskus 
jo lentäväksi lauseeksi muodostuneiden kasva-
neiden sisäänottojen, joskus vähentyneen aktiivi-
suuden vuoksi, niin juuri nyt tulevaisuus näyttää 

hyvältä. Oulun Teekkariyhdistyksen talous on 
tätä nykyä vakaalla pohjalla ja OTY:n omistami-
en Pestityömarkkinapäivät Oy:n ja Teekkarilupin 
tilanteen näyttäessä niinkin hyvältä kuin se nyt 
on, ei toiminnan kehittämiselle näy juurikaan 
rajoitteita. Tämä ei tarkoita, etteikö oululaisel-
la Teekkaritoiminnalla olisi haasteita edessään. 
Tutkintorakenneuudistukset ovat puhuttaneet 

opiskelijoita viime 
vuosina ja vihdoin 
astumassa voimaan. 
Samoin tilanne työ-
markkinoilla tulee 
varmasti askarrutta-
maan myös tulevien 
vuosien Teekkareita. 

Ponnisteluis-
saan oululaiset Teek-
karit tulevat kuitenkin 
tulevaisuudessakin 
luottamaan hurttiin 
huumoriin ja Teek-
karihenkeen. Ei ole 
niin vakavaa ongel-
maa tai niin paina-
vaa arkea, etteikö 
siitä yhteishengen, 
laulunluikauksen 
tai kolpakon avulla 
päästäisi irt i. Kun 
katsoo Teekkariyh-
distyksen menneitä 
vuosia, voi vain olla 
ylpeä siitä, että saa 
olla osa näinkin ri-
kasta historiaa ja 
kulttuuria. Opiskelu-
vuodet ja Teekkari-
elämä ovat monelle 

elämän parasta aikaa, jota muistellaan myö-
hemmin kaiholla. Kukaan ei voi väittää, etteivät-
kö oululaiset Teekkarit osaisi nauttia elämästä 
täysin rinnoin, nyt ja jatkossa.

Koonnut: 

Jouni Knuutinen
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Asento Selitys
Misteliextreme "Jos nuori neito nimittäin seisoi mistelinoksan alla, sai 

häntä suudella. Suudelma merkitsi joko syvempää ro-
manssia, ystävyyttä tai pelkästään hyvää tahtoa." Perin-
teet kunniaan. Mutta suudelma saatta olla liian kevyt ja 
ohimenevä jouluillan ollessa pitkä ja pimeä. Parempi 
antaa syvempää sylin täydeltä.

Kuusenoksa Pikkulapsia on kautta aikojen peloteltu, että pukki tuo 
tuhmille lapsille risuja. Kukaan ei kuitenkaan taida 
muistaa saaneensa niitä? 

Moni tyttö ja poika lukijoistammekin tietää var-
masti olleensa tuhma vuoden mittaan. Muutama läi-
mäisy raikkaalla tuuhealla joulukuusenoksalla saa miet-
timään kaikkia tuhmia tekoja. Puhumattakaan fyysisistä 
lämmittävistä vaikutuksista - pieni kirpaisu saa veren ja 
mahdolliset muut nesteet kiertämään kaikissa jäsenissä 
tehokkaasti.

Pornograafikon�
jouluvinkit

Lumi koristaa kauniisti maata. Kynttilät tuikkivat ikkunoissa ja radios-
sa soivat tonttulaulut. Joulu on taas.

Vuoden taittuessa ehtoopuolelle ihmiset ovat kiireisimmillään. 
Joulupyhät vaativat valmistautumista. Muistakaa kuitenkin kaiken 
tohinan keskellä joulun perimmäinen tarkoitus: joulu on antamisen 
aikaan. Jouluna muistetaan erityistä ihmistä. Jotta ihminen tuntisi 
itsensä erityiseksi, joulunahan annetaan vaikka mitä vähän joka 
suuntaan, kannattaa muistamiseen sisällyttää ripaus joulun henkeä 
ja jotain erikoista. 

Olenkin kerännyt lukijoille jouluvinkkejä, jotka varmasti sytyttä-
vät kynttilän kylmimpänäkin pakkasaamuna. 



Teksuutimet 4 / 200�3�

Lahjakääre Paras lahjahan on se, mistä saa suurimman nautinnon.  
Kukapa olisi koskaan pettynyt pukinkontista löytyvään 
veitikkaan (kova paketti) taikka joulukukkaan (pehmeä 
paketti). Jos jouluna aikoo antaa itsensä jollekkin, on se 
syytä tehdä jouluhengen mukaisesti sievästi paketoituna. 
Mikään ei ole mukavampaa kuin pakettien avaaminen! 

Piparkakkukuorrutus Jouluna kaikki saavat piparia. Kantolan perusruskeaksi 
hyväksi paahtunut ei välttämättä hirveästi enää säväy-
tä. Parempi siis ostaa kaupasta sokerikuorrutusta ja eri 
värisiä pastilleja, ja leipoa kunnon herkku! Sellaisen 
mutustaminen joulupöydän päässä kinkun syönnin jälki-
ruuaksi on suuri nautinto. 

Kulkuset Kulkuset ovat tunnetuimpia äänellisiä merkkejä joulusta. 
Rakastettu helinä ja kilinä saa punan jokaisen poskille. 
Laittakaa siis kulkustonttulakit päähän ja aloittakaa kun-
non tipetipetiptap-rytmileikit. Naapurikin kuulee, kuinka 
seinän takana oikeasti välitetään joulusta, kun riemuis-
saan sipsuttavat joululaulujen tahtiin.

Pukin parta Vaikka joulupukki onkin oikeasti olemassa, Anttilassa 
myydään silti pukinpartasettejä. Nämä parrat ovat peh-
meää untuvaa, joka kutkuttaa todella mukavasti sillä 
hellästi siveltäessä. Pienet tytöt pääsevät istumaan pukin 
polvella, mutta vähän isommat tytöt osaavat ottaa pu-
kista kaiken ilon irti.



3�Teksuutimet4 / 200�

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, hii-
rimatot, lautaset, palapelit ja paljon muuta. Teekkari-
kortilla 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 3 
Toppila: Koskelantie 66

City�Biljard

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

Kajaanintie 36, Välkkylä

 
CITY BILJARD
BEST IN TOWN



Oulun�Teekkariyhdistys�ry:n�hallitus�

ja�toimihenkilöt�vuodelle�2006

Hallitus

Puheenjohtaja:  Jaana Lievonen   Prosessikilta
Sihteeri:                Mika Pohjanen  Oulun Tietoteekkarit
Taloudenhoitaja:   Heli Pihlajamaa  Sähköinsinöörikilta
Fuksiohjaaja:  Aleksandr Doubrovitski Sähköinsinöörikilta
Isäntä:   Tommi Collin  Koneinsinöörikilta
Kulttuurisika:  Jaakko Tähtinen  Koneinsinöörikilta
Suhdevastaava:  Mikko Heiskanen Sähköinsinöörikilta
Tiedotusvastaava: Jouni Knuutinen  Oulun Tietoteekkarit
KoSoPo -vastaava: Sonja Mäkikangas Ympäristörakentajakilta

Ylemmät�toimihenkilöt

KV-vastaava:  Saila Järvinen  Oulun Tietoteekkarit
Alumnivastaava:  Heini Hämäläinen Ympäristörakentajakilta
Webdominatrix:  Markus Haataja  Koneinsinöörikilta
Emäntä:   Juuso Kangas  Optiem
Urheiluvastaava:  Erno Juntunen  Sähköinsinöörikilta
Pikkupossu:  Johanna Päkkilä  Ympäristörakentajakilta
Pornograafikko:  Pasi Pyyppönen.  Oulun Tietoteekkarit

Oltermanni  Vilho Lantto

Oulun�Teekkariyhdistys�ry:n�hallitus�ja�toimihenkilöt�
kiittävät�kaikkia�loistavasta�vuodesta�2005
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