
Naula päähän ja baanalle!

Kuka? Jaana Lievonen. Mitä? Oulun 
Teekkariyhdistyksen puheenjohtaja. Häh? 
Usko pois. Niin uskomattoman sekopäiseltä 
kuin se kuulostaakin, niin totta se on. 
Onneksi tämän vuoden puheenjohtajan 
tehtävää kuitenkin helpottaa suuresti 
ammattitaitoinen ja kokenut hallitus.
Tänä vuonna jatketaan Teekkarikulttuurin 
elvyttämistä ja uusi hallitus suorastaa 
tursuilee uusia mahtavia ideoita. Perinteitä 
vaalitaan, mutta kehitetään myös jotain uutta. 
Lisäksi fuksipallerot ovat paapomisen arvoisia 
ja aktiivisuutta nostetaan entisestään.
Tempaus- ja kulttuuritoimikunta on 
vauhdissa tänäkin vuonna. Ensimmäinen 
tämän toimikunnan taidonnäyte nähdään 
jo laskiaisena, jolloin toimikunta saunoo 
lumisaunassa Reikunmäen välittömässä 
läheisyydessä. Tämä kannattaa nähdä/
kokea!
Kevään aikana nähdään myös Teekkarispeksi 
Oulun kaupungin teatterilla. Saadaankin 
tällä kertaa huudella omstarttia varsin 
hienoissa puitteissa. Wapun vietto alkaa tänä 
vuonna ajoissa. 17.4. järjestetään Otonpäivän 
lauluilta, josta onkin tulossa erittäin 
mielenkiintoinen ja hauska tapahtuma. 
Luvassa on ainakin lauleloa, ottoa, kilpailuja, 
muuta ohjelmaa ja ottoa.
Näillä eväillä aurinkoista kevään jatkoa 
kaikille! Taloudenhoitajaamme lainaten: 
Tuppu walee!

Jaana, se pomo

Mummonikin lukee Teksua!

Vuoden ensimmäinen 
Teksu on ilmestynyt!

Lue siis sinäkin!
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Pää täys –toimittajan gonahduksia

Toisinaan sitä pitää ihan pinnistää, että tajuaa 
olevansa reaalimaailmassa. Eräänäkin päivänä 
olin vastaanottavana osana seuraavanlaisessa 
puhelinkeskustelussa:

”Jouni”
(mummonäänellä) ”No hei Jouni, terve, Kalevasta 
soittelen.”
”No terve...”
”Sinulle on tuo Kaleva tullut tuossa viime vuonna 
muutaman viikon lahjatarjouksena?”
”Joo tulihan se...”
”No miten on Jouni, kiinnostaisiko sinua nyt tilata 
uudestaan?”
”No ei oikeen ku ei sitä paperiversiota tullu 
sillonkaa luettua, ku lehdet tulee luettua 
internetistä.”
(huolestuneena) ”Jaa jaa, vai sellaiseksi se o 
menny sinunki elämä!”
”Ööö joo”
”No hyvää päivänjatkoa vaan sinulle Jouni!”
”No sitä samaa, moi...” 

Oudoksi mennyt maailma kun 
lehdenmyyjämummotkin tylyttää koneella 
istumisesta. Eioo heleppoa. Pitäisi vissiin nostaa 
perseensä penkistä ja vaikkapa pelata entistäkin 
enemmän kyykkää.

Niin, asiaan, uusi Teksu. Sisältö on perinteistä 
Teksu-laatua, muutamine perinteisine 
juttuineen ja uusine vinkauksineen. Vuoden 
toista numeroa, WappuTeksua, valmistellaan jo 
innolla. Wapukkaita kuvia, juttuja ja sellasia, ja 
eritoten hyviä kansi/teema/kisaideoita otetaan 
vastaan osoitteessa tiedotusvastaava@oty.fi . 
Pistäkäähän mailaten.

- Repa

Julkaisija:
Oulun Teekkariyhdistys ry
Painopaikka:
Oulun Yliopistopaino, Oulu
Levikki:
250 kpl, n:s vuosikerta.
Osoite:
Oulun Teekkariyhdistys ry
Kalervontie 7 90570 Oulu
Sähköposti:
teksuutimet@oty.fi 
Päätoimittaja:
Jouni Knuutinen
Taitto:
Pasi Pyyppönen
Toimittajat:
Anne Lukkarila,
Olli Huoviala,
Meri-Tuulia Kallio,
Piia Kämäräinen,
Sonja Mäkikangas,
Mikko Ohtamaa, 
Tuomas Mustonen,
Pasi Pyyppönen

Juttuihin on napattu kuvia eri 
kiltojen galleriosta. Toimitus ja Oulun 
Teekkariyhdistys ry eivät vastaa 
lehden paino- tai asiavirheistä, eikä 
sisältö välttämättä edusta toimituksen 
tai yhdistyksen virallista kantaa.



Kiinnostaako Teekkarikulttuuri 
ja sen parissa toimiminen? 

Hienoa! Tempaus- ja kulttuuritoimikunta 
on kanava, jota kautta voit vaikuttaa 
Teekkarihengen ja perinteiden 
edistämiseksi. Toimikunta pyrkii 
edistämään perinteitä erilaisten 
tempausten muodossa, jotta muutkin 
pääsisivät osaksi Teekkariuden 
hienouksista. 
Toimikunta on avoin kaikille 
kiinnostuneille, mukaan pääsee helposti 
lähettämällä yhteystietosi sähköpostilla 
OTY:n Kulttuurisialle osoitteeseen 
kulttuurisika@oty.fi 
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Toimijaesittelyt 2006
Taas kysytään tyhmiä niiltä, jotka itsensä 
nakista ovat löytäneet. Kysymykset ovat:
1. Nimi, ikä, titteli, mistäänkö kotosin?
2. Miksi ihimeessä järjestöhommissa?
3. Missäköhän olet vuonna 2009?
4. Miten käy Vemmelsäären?
5. Mitäpä sais olla?
6. Täydennä: Hallitus kiistää tietävänsä...
7. Täydennä: OTY on ihan ältsin fantsu 
juttu, koska...
8. Naseva loppukaneetti?

Ja vastauksia:

1. Jaana Lievonen, 23, puheenjohtaja, 
Oulusta
2. Muutama vuosi sitten päässä vaan 
naksahti...
3. Maailmanlopun ravintolassa 
maistelemassa pangalaktista 
kurlauspommia.
4. No hyvin. Se osaa olla niin reläks.
5. Kanawokkia a´la iskä ja juomaksi olutta, 
kiitos.
6. ...mitään genuiineista.
7. ...sillä on niin ältsin fantsu pj!
8. Vain ensimmäinen pullo on kallis!

1. Jouni “Repa”, kaksviis, tiedotusvastaava ja 
veepeejii, Oulusta
2. Tää on mun laji! Kai se joku luova hulluus 
on, mikä päänuppia riivaa.
3. Toivottavasti palkkatöissä, toivottavasti 
en kiltahuoneen kalustossa. Dippatyö pitäisi 
vuoden aikana aloittaa.
4. Jäniksen tapan! On mulla keihäs ja 
taikakypärä!
5. Tintoa kiitos. Pullosta tai hanasta. 
Tarvittaessa myös dobbelbock käy. Tai mikä 
vaan.
6.  …ken söi kesävoin.
7. … OTY on teijän kaikkien kaveri. OTY 
järkkää kaikki parhaat pileet, eritoten Wapun, 
joka on tietty jokaisen Teekkarin joulu, 
uusivuosi, juhannus, pääsiäinen ja synttäri 
samassa paketissa.
8. Oer and out.

1. Mika Pohjanen, 29v, sihteerikkö, Torniosta
2. Pöytäkirjojen kirjoittelu on kivvaa
3. Täällähän mie
4. Pataan vaan
5. Kebab ranskalaisilla, tulinen kastike, ei 
rehuja
6. ensi viikon lottonumeroita
7. se järkkää kaikenlaisia jänskiä jutskuja
8. R’’’ks
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1. Heli, 25, tiedekuntaneuvos (kutsu mua 
rahastonhoitajaks!), nivalainen
2. En vain pääse Irti(tm).
3. Vuonna 2009 todennäköisesti olen 
aikavastavalmistunut dippainssi, työskentelen
fi rmassa ö ja haaveilen paremmasta.
4. Porkkana naapurin ryytimaalta, äkäinen ääni, korvat 
hörölle, ankaraan laukkaan, pari luotia takalistoon, 
hurja takaa-ajo pihamännyn ympäri, pari Elmerin 
huijaus-puijausta, syyt Repen niskoille, rauha maahan, 
takaisin ryytimaalle.
5. Ottaisin minä mielekkään harjoittelupaikan, jos vain 
kiinni saisin. Pariin aaneloseen ahtaisin ja kansliaan 
kiikuttaisin.
6. ...Wapun bileistä yhtään mitään.
7. ...se on kliffaa, hei!
8. Loppuun poliittisesti korrekti ja erilaisia 
kansanryhmiä pilkkaamaton vitsi:
Valkoihoinen heteroseksuaalinen kristitty 
suomenkielinen suomalainen terve normaali mies meni 
autokauppaan.
- Haluan hyvän ja halvan auton!
- Että oikein kaksi autoa, päätteli valkoihoinen 
heteroseksuaalinen kristitty suomenkielinen 
suomalainen terve normaali miespuoleinen myyjä.

1. Sonja Mäkikangas, 16+8 v, KoSoPo-vastaava ja 
ouluuntunut Invalasta.
2. Tupsufuksipallerona viisaat Teekkarit höynäytti 
mukaan remmiin 3. Suomessa tai ulkomailla.
4. Vemmelsääri voittaa Suomen Robinsonin juontaman 
Idols-esikarsinnan ja pääsee sitäkautta suoraan 
mukaan kaunotar ja nörtti-ohjelman kilpailujaksi. 
Vemmelsäären kohtalo on silti katsojaäänestyksen 
varassa.
5. toinen samanlainen
6. …että salkkareiden Kalle on oikeasti homo.
7. …ilman sitä meillä kaikilla olisi kaikin puolin 
kuivempaa eikä yhtään näin ihQ:a!
8. En oe lähekään nin seaisin, kuin siinä lulet.

1. Tommi Collin, 22vee, Isäntä, 
Suomen Toronto
2. Ei voi tietää. Pitänee hakea 
jostaki vastapainoa opiskelulle. 
Vai meniköhän se nyt toisinpäin.
3. Toivottavasti päässy 
siinä vaiheessa irti 
järjestöriippuvuudesta. Oulussa 
varmaan kuitenkin ellei mitään 
ylidramaattista käännettä 
opiskelujen suhteen tapahdu
4. Minkä v*tun Vemmelsääreen? 
Mitä mummot syö perkele?
5. kakskolmeviis kiiiitoooos
6. …hallitus kiistää tietävänsä 
ylipäänsä mitään.
7. …siinä kaikki vaan on ältsin 
fantsua.
8. Vettä en juo ja Tapsakin on 
pahhaa.
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1. Aleksandr Doubrovitski eli Doubro, 23vee, 
fuksiohjaaja, koti löytyy Pyhäjärveltä.
2. Tää on hauskaa! Saa mm. kirjoittaa 
tälläisiä esittelyjä ja katua niitä jälkeenpäin.
3. Olen matkustanut ajassa takaisin vuoteen 
2006.
4. Väiski joutuu köyhän opiskelijan 
lihapataan - luonnollisesti.
5. Sitä sun tätä kevyesti kossulla 
maustettuna, kolme gt:tä puoli kolmelta 
aamuyöstä sekä n. 20 ovaria sosiaalisten 
suhteiden luomisesta ja niiden 
toteuttamisesta käytännössä.
6. ... yhtään mitään.
7. ... onhan se meleko ihqu-daa kuulua 
kaikkien Teekkareiden kans samaan 
yhdistykseen - ei kato tarvi hakee frendei vain 
jonku v***n Äm-IRKin kautta
8. Asioita ei kannata ottaa vakavasti, muuten 
voi vahingossa muuttua humanistiksi.

1. Mikko Heiskanen, kakskytneljä, 
suhdevastaava, Oulu
2. Sitä aina tahtoo ajautua kaikenlaiseen...
3. Elän kolme vuotta vanhempana 
nykyhetkessä.
4. Nopeet jätkät pärjää aina.
5. Kuppi kahvia kelpais.
6. ...oman tyhmyytensä.
7. ...Teekkarielämä on vaalimisen arvoinen 
asia
8. Eläminen on kallista, mutta siihen sisältyy 
matka auringon ympäri kerran vuodessa.

1. Jaakko Tähtinen, 24, Kultyyrpig, En oo 
mistään kotosin, paitsi ehkä Kauhajoelta.
2. Haluan tehdä jotain tärkeää, eikä Suomessa 
kannata töitäkään nykyään tehdä.
3. Paha vastailla kysymyksion tulevaisuudesta, 
kun mulla ei oo hajuakaan nykyisyydestä, 
saatika sitten muistikuvia viime viikon 
tapahtumista...
4. Eksyy, koska ei tajunnut kääntyä 
vasemmalle Albuquerquesta.
5. Carré d’agneau frotté au piment, gnocchis de 
pomme de terre et persil - Lampaan seläkettä ja 
kuivattua chiliä, peruna-persilja gnoccheja.
6. ...tämän vuoden kassavajeen aiheutuvan 
sian toilailusta, vaan väittää vajeen johtuvan 
infl aatiosta ja muista sen semmosista.
7. ...OTY valvoo epäitsekkäästi kaikkien Oulun 
Teekkarien yhteisien etujen mukaisia asioita.
8. Respect! Peace!

1. Johanna K Päkkilä, 21+n, pikkupossu, 
Oulu/Liminka
2. en kyllä tiijä, mulla on päässä vika? Ehkä 
siks kun tässä tutustuu muidenkin kiltalaisten 
tyyppeihin kuin oman.
3. viettämässä välivuotta Etelä-Amerikassa
4. Vemmelsääri voittaa kisan, naurahtaa ja 
menee bisselle
5. tällä hetkellä haluisin nukkua, saisko?
6. ..käyttivätkö Oulun joukkueet akateemisen 
kyykän mömmömkisoissa dopingia, tai mitään 
muutakaan nestemäistä.
7. .. ne on kaikki oikeesti tosi mageita tyyppejä. 
Jeah beibi jeah!
8. Pinppi69 rulettaa!
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1. Pasi, 22v, [PORNO]graafi kko, kaukaa 
KESKI-SUOMESTA elikkäs Äänekoskelta.
2. Jäi vähän päälle kun olin OTiTin 
Tiedotusministerinä viime vuonna ja 
graafi kkona siellä pari vuotta. Onhan tämä 
eräänlainen jäähdyttelyvirka.
3. Koneella luultavasti opiskelemassa, mutta 
OTiTin kiltahuoneella välillä rötväämässä 
ja pelaamassa ysipalloa. JA SÄÄTÄMÄSSÄ 
JOTAIN TYHMÄÄ.
4. Mie tykkään kovasti lihasta, syön erittäin 
mielelläni lihaa, liha on mun juttu, jänis on 
lihaa... syön lihaa, jänistä, nälkä, lihaa, lihaa, 
lihaa, minähän pistän sen palasiksi ja syön 
sen. Minun nälkää ei varmaan pikku jänöllä 
saa tyydytettyä, niin pitää vielä kaupasta 
hakea paketti b-luokan makkaraa.
5. No kun tässä asiaan päästiin, niin oisihan 
tässä hieman nälkä.
6. …mihin on piilottanut minun avaimet, 
en nimittäin niitä itse ole hukannut uutena 
vuotena Leville.
7. … kaikki OTYläiset on ihan ihkuja.
8. No mmmoi! Oot ehkä ismo? “!kehu Rey”

1. Mikko “Moo” Ohtamaa, Keski-
Pohojanmaalta ToholaMMIN pikkusesta 
pitäjästä. Kuuman kaman toimittaja. Jos olet 
18, olen 20. Jos olet 23, olen 25.
2.  OTY on HOT. Tapaa meheviä fuksimisuja, 
pääsee parhaimpiin reiveihin (jonon ohi!) ja 
saa lipaston käytävillä pitkiä ihailevia katseita.
3. Pub Kuutiossa Repan ja Ganjan kanssa.
4. Vemmelsääri on liian kauan elänyt omassa 
pikku kolossaan. Hän vihdoin tunnustaa 
itselleen olevansa jänis ja maailma on täynnä 
tyttöpupuja juuri häntä varten. Katsottuaan 
tarpeeksi Fab5:sta Vemmelsääri ottaa uuden 
stailin, lähtee radalle ja pistää häntätupsut 
sheikkaamaan.
5. Aikakone, jolla pääsisin takaisin fuksiksi 
ensimmäistä kertaa koluamaan bileitä läpi ja 
uimaan Wappuna
6. …OTY:n bileissä baarikaappi olisi koskaan 
tyhjentynyt
7. …15 vuoden päästä seuraava Matti 
Nykänen elokuva tehdään OTY:n toimijoista.
8. Jos sillä on tupsu, se on hot.

1. Olli Huoviala, 241⁄2 vee, toimittaja, 
palijasjalakanen Oululainen.
2. sitä ei kukkaan tiiä, kai minä oon hoopo. 
Eiku naisen takia <3
3. taNpereella töissä.
4. Se saa dippatyöpaikan ja valmistuu ja 
päätyy paistiksi josta tulee Suomen paras 
vientivaltti vuosikymmeniin.
5. Pippuripihvi kermakastikkeella ja lasi 
tintoa, kiitos. Mediumina. Niin juuri, se viini.
6. ...milloin saadaan vastuuvapaus.
7. ...se on mahetsu juttu.
8. Ota minkä syöt, mutta sitten et aja.
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1. Meri-Tuulia Kallio, 21-wee 
toimittaja, Oulu.
2. En oikeastaan miksikään.
3. Eläkkeellä.
4. Valitaan toisella kierroksella 
presidentiksi.
5. Kahvia, ilman maitoa ja  ei sokeria.
6. …että suklaapatukkoihin lisätään 
nykyään teekkarihormonin eritystä 
edistävää katalyyttiä.
7. .. se tarjoaa niin paljon vauhtia 
ja vaarallisia tilanteita, draamaa ja 
romantiikkaa, teekkariperinteitä ja 
kaikenlaisia sirkushuveja.
8. Lukekaa Teksuutimia!  

1. Juuso Kangas (ehkä). Lähes 24vee eli nyt 
21v, Emäntä, eli Isännän kans hommailen ;). 
Haukiputtaalta Kellon kylästä (näin minulle on 
ilmoitettu).
2.Miksi ei?? Järjestöhommailu vaan kiinnostaa.. Kyllä 
se vähä yllätyksenä silti tuli.
3. Katsoinpas tässä juuri kellosta, että nii millonkas 
se 2009 onkaan, mutta ei näyttäny kello niin pitklle. 
Vastausten piti olla lyhyitä mutta tunteikkaita, joten 
vastaan... Cänädä.
4. Se menee Maijä Mehiläisen kans naimisiin ja se 
saa sille lohikäärmeen joka tuhoaa maapallon ja 
Vemmelsäären. Vain Maija pelastuu.
5. Yksi pizza kiitos... ja täytteiksi Harry Potteria, 
Suohirviötä, kyykkiä ja valkosabalia... ja juomaksi 
yksi mansikka.
6. …mitään mäyräkoirasta räyhäkoiraan -
kampanjasta.
7. …kun on mukana sen toiminnassa tapaa paljon 
uusia mukavia ihmisiä, saa luotua verkostoja joista 
voi olla hyötyä myöhemmin, oppii toimimaan tiimissä 
ja järjästelemään juttuja, saa yhteistä hyvää aikaan, 
saa olla myös mukana monissa pippaloissa sekä saa 
hyviä tekosyitä miksi ei tarvi opiskella ja koska OTY 
on vaan nii huippu juttu.
8. Parempi katua niitä asioita jotka on tehnyt, kuin 
niitä jotka jättänyt tekemättä.

1. Saila Järvinen, täytän taas tänä vuonna 20 
vuotta, kv-vastaava, Porista
2. Luulin, että voisin lopettaa, mutta olen koukussa 
ilmaiseen viinaan.
3. Elän herroiksi lottovoittorahoilla 
banaanivaltiossani.
4. Löytää banaanin taskustaan.
5. Tuoppi kylmää piimää.
6. ... mitään käsityö- ja askartelukerhosta.
7. ... kuha on hyvää.
8. Vamos a la playa.
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Oulun Teekkariyhdistys ry
Hallitus 2006

Oulun Teekkariyhdistys ry
Kalervontie 7
90570 Oulu

http://www.oty.fi
Email: oty@oty.fi

Puh: 08 556 1481
Fax: 08 556 1547

Puheenjohtaja
Jaana Lievonen
puheenjohtaja@oty.fi
puh: 040 094 4131puh: 040 094 4131

Sihteeri
Mika Pohjanen
sihteeri@oty.fi
puh: 040 534 6123

Suhdevastaava
Mikko Heiskanen
suhdevastaava@oty.fi
puh: 045 132 4671

Fuksiohjaaja
Aleksandr Doubrovitski
fuksiohjaaja@oty.fi
puh: 050 359 4544

KoSoPo-vastaava
Sonja Mäkikangas
kosopo@oty.fi
puh: 044 293 0299puh: 044 293 0299

TaloudenhoitajaTaloudenhoitaja
Heli Pihlajamaa

taloudenhoitaja@oty.fi
puh: 040 778 5397

Tiedotusvastaava (vpj)
Jouni Knuutinen

tiedotusvastaava@oty.fi
puh: 050 363 9342

Kulttuurisika
Jaakko Tähtinen

kulttuurisika@oty.fi
puh: 044 553 5353

Isäntä
Tommi Collin
isanta@oty.fi

puh: 040 515 9113
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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

City Biljard

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

Kajaanintie 36, Välkkylä
(08) 3117737

City Biljard
Best in Town

Koruliike Romeo ja Julia

Teekkarikortilla normaalihintaisista 
tuotteista -10 %

Isokatu 39, 90100 Oulu
puh. (08) 5573 054  

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) 377 633, 
www.oulunpaitapaino.com
avoinna ark. 10-17, la 10-14

Raijan Kukka
Raijan kukka

Teekkarikortilla kaikista tuotteista -15 %.

Isokatu 39, 90100 Oulu
puh. (08) 311 7222

TEEKKARIKORTTIETUUDET 2006
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 Köyhä opiskelija 
tunnetusti liikkuu paikasta 
A paikkaan B (paikan A 
ollessa yleensä koti tai muu 
vastaava ja B opinahjo tai 
päinvastoin) joko jalkaisin, 
pyörällä tai joukkoliikenne-
välineillä. Kävellen yli kahden 
kilometrin matka vie ihan 
liian kauan aikaa, ja kävely on 
muutenkin perseestä koska 
vaatetta on aina liikaa tai 
liian vähän ja kengät hankaa, 
on liian liukkaat tai varpaat 
jäätyy. Bussissa on yleensä 
suhteellisen lämmin, mutta 
bussi on myöhässä silloin 
kun itse olet ajoissa ja toisin 
päin, bussissa on ahdasta ja 
bussi on hidas ja pysähtyy 
joka pysäkille ainakin silloin 
kun oikeasti olisi johonkin 
kiire. Lisäksi sekä kertalippu, 
kuukausilippu että sarjakortti 
ovat törkeän kalliita ja 
kuskeilla on sekä huono päivä 
että vuoronvaihto juuri silloin 
kuin sinä olet kyydissä. Näin 
ollen parhaalta vaihtoehdolta 
campusalueen ulkopuolelta 
kulkeville näyttää vanha tuttu 
polkupyörä.
 Jos kysytään 
pyöräliikkeen myyjältä 
tai lähestulkoon keneltä 
tahansa keski-ikäiseltä tai 
vanhemmalta, talvipyöräilijän 
perusvarustukseen kuuluu 
ainakin valot, pyöräilykypärä, 
nastarenkaat ja jalkajarru, 
mielellään myös toppapuku, 
polvisuojat ja ensiapulaukku. 
Pyöräilevä opiskelija on 
kuitenkin yleensä sen 
verran tarkka rahoistaan, 
että sijoittaa mieluummin 
ruokaan ja juomaan kuin 
pyörän varusteisiin. Eli kesät 

Sorsa rääkyy 1/2006 - Talvipyöräilyn arkea ja juhlaa

murhetta kuin vaatteet. 
Vaikka Oulussa pyöräteistä 
pidetäänkin suhteellisen 
hyvää huolta, on ilmoja 
jolloin liukkaudelle ei 
vain voi mitään. Jäästä, 
lumikinoksista, urista ynnä 
muista selviää parhaiten 
silloin kun yrittää olla 
ajattelematta niitä, eikä 
tarpeettomasti hiljennä 
vauhtia. Valitettavasti 
tämä keino ei ihan aina 
tepsi, ja talvipyöräilijän 
onkin parempi totutella 
siihen, että välillä mennään 
nurin ja mustelmia tulee. 
Istuskelin yhden illan OYS:n 
päivystyksessä tarkkailijana, 
ja rohkenen veikata, että 
juuri talvipyöräily oli yksi syy 
suureen rannemurtumien 
määrään. Nyrjähtäneet 
nilkat ja muljahtaneet 
polvet laskisin mieluummin 
kävelijöiden vammoiksi.
 Niin kuin kaikessa 
muussakin urheilussa, 
myös talvipyöräilyssä tulee 
huomioida ravitsemus. 
Vähärasvainen, sopivassa 
suhteessa hyviä 
hiilihydraatteja ja proteiineja 
sisältävä ruokavalio antaa 
parhaat eväät polkemiseen, 

talvet laittomasti pimeällä 
pyörällä, ilman nastoja. 
Harva on kovin tarkka pyörän 
huoltamisenkaan kanssa, 
vaikka huoltotoimenpiteet 
säästäisivätkin sekä 
ajoaikaa, pyörää että ajajan 
hermoja. Jalkajarruja ei 
maastopyöristä ja hybrideistä 
ja muista vastaavista löydy, ja 
käsijarruistakin se takarengasta 
hiljentävä on ainakin minulla 
jatkuvasti umpijäässä, en tiedä 
miksi, jotenkin kai se siihen 
jarruvaijeriin liittyy. Etujarru 
onneksi toimii ainakin yleensä, 
mutta ei aina tuota ihan 
toivottua tulosta ainakaan 
jäisissä mutkissa. Noh, ei se 
mitään, pyöräileminen on 
kuitenkin lähtökohtaisesti 
helppoa, hauskaa ja terveellistä, 
ja esimerkiksi välin keskusta-
linnanmaa taittaa pyörällä 
yhtä nopeasti kuin bussilla 
kun kaikki odotteluajatkin 
lasketaan.
 Bussi houkuttelee 
talvipyöräilijää erityisesti niinä 
aamuina kun liikkeellä pitäisi 
olla jo ennen kahdeksaa, on 
säkkipimeää, pakkasta on 
enemmän kuin tarpeeksi ja 
lunta ja jäätä on kaikkialla. 
Eniten luonnetta kysyy 
nimenomaan liikkeelle 
lähteminen, kyllä se siitä sitten 
kun pyörän päälle pääsee. 
Vaatetuksen määrä on melkein 
aina liikaa, sillä erityisesti 
silloin kun on kiire (eli yleensä 
aina) tulee polkiessa hiki. Siksi 
pyöräileminen ärsyttää niinä 
päivänä kun pitäisi olla fi ksut 
vaatteet ja muutenkin näyttää 
edustavalta. Lähtöpaikan ja 
määränpään väliin mahtuu 
kuitenkin monta muutakin  
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minne lystää, toisin kuin 
bussilla. Oma autokin olisi 
kiva, mutta pirun kallis ja 
pakkasella jäässä. Niin ja 
parkkipaikan löytäminen 
on turhauttavaa touhua, 
p y s ä k ö i n t i m a k s u j e n  
maksamisesta nyt
puhumattakaan. Että 
reipasta mieltä ja 
vauhdikkaita pyörämatkoja 
vaan kaikille, älkää 
kolaroiko!
Pyrstö pystyssä mutta 
räpylät polkimilla, 
Sorsa

 Pääkallokelin muistilista:
1. Lähde hieman aikaisemmin 
kuin on viimeistään pakko
2. Aja riittävän lujaa ja vain 
suoraan
3. Jos kuitenkin päätät 
kääntyä, hiljennä ennen 
mutkaa, älä mutkassa
4. Älä missään tapauksessa 
koske jarruihin
5. Vältä kaikkia uria ja muita 
epätasaisuuksia
6. Älä ole niin kännisshä

THANKS FOR THE
HELMET, DAD.
DO THEY SELL
LONG-RANGE
OFFENSIVE
WEAPONS?

LOOKS LIKE
YOU'VE BEEN

BUILDING
SOME

CHARACTER!

 Jokainen köyhä opiskelija ottaa irti kaiken (ilmaisen) minkä saa. Niinpä kesätyö yms. 
työpaikat ovat loistava tilaisuus täydentää myös oman kodin varustusta. Reipas demoni 
kuiskimassa korvaan ”tällä fi rmalla näitä kyllä riittää” varmasti saa omantunnon äänen 
hirttymään tavaroita lainatessa. Etenkin jos yritys on käytännössä toinen jalka haudassa ja 
toinen konkurssissa ”eipä kukaan näitä kaipaa” ja seuraava tavaroita inventoiva henkilö on 
pakkohuuto-kauppias.

Kansiot
Kansiotahan tarvitaan ainakin koulussa, 
vaikka et käyttäisi niitä. Rohkeasti vaan 
sisältö paperisilppuriin. Niistä saa myös 
hyvää täytettä hyllyyn, tyhjänäkin. 
Etenkin jos kansiossa lukee komeasti 
”EPOC-kurssi 1995”, kaverit voivat olla 
kateellisia.

 Kuinka parannat elintasoasi varastamalla toimistotarvikkeita

eikä reisilihakset mene helposti 
hapoille. Niiden murtuneiden 
ranteiden nimissä on hyvä huolehtia 
riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin 
saannista (ennaltaehkäisee 
osteoporoosia ja vahvistaa 
luustoa), muita vitamiineja toki 
väheksymättä. Niin mukavaa kuin 
kohtuullinen tai jopa kohtuuton 
alkoholin käyttäminen onkin, se ei 
ikävä kyllä sovi yhteen talvi-
pyöräilyn kanssa. Promilleja ei 
tarvitse kovin runsaasti olla, kun 
pyörä saa oman tahdon ja haluaa 

mennä ihan eri suuntaan 
kuin omistaja. Niin sanottu 
juopon tuuri onneksi 
yleensä estää törmäilemisen 
autoihin ja seiniin, mutta 
lumipenkkaan päätyminen 
ei ole ollenkaan harvinaista.
 Noh, kaikesta 
huolimatta pyörä on 
oivallinen kulkupeli myös 
näin talvella. Pyörällä 
pääsee lähtemään juuri 
silloin kun huvittaa, ja sillä 
voi ajaa perille asti sinne 
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Kokoushuoneen karkit
Jos olet viimeinen 
työpaikalta lähtijä, muista 
käydä sammuttamassa 
kokoushuoneesta valot 
ja samalla täyttää takin 
taskun pöydällä olevasta 
karkkikulhosta. ”Pidin 
tässä vähän omaa 
palaveria.” Yritä kuitenkin 
saada karamellit syötyä 
ennen takin pesuun laittoa, 
tai muuten taskun pohja 
tulee tahmaiseksi nieluksi, 
joka imee sormia kuin 
venäläinen tekovagina.

Verkkojohto
Vaikka ollaan siirtymässä kohti langatonta 
WLAN:ia ja mobiilia vapaasti karkaavaa 
bittiä, tietokoneen verkkokaapeli, partaisten 
miesten kesken CAT-vitonen, on mitä 
mainiointa pyykkilankaa. POK:n solun kattoon 
tai verhotankoon saa mitä mainioimman 
”tech hippy” kalsareiden kokonais-
kuivaamisratkaisun.

Sakset
Vaikka et askartelisi, Fiskarseja tarvitaan mm. 
vakuumipakatun kylmäsavustetun kinkun paketin 
avaamiseen. Tai nenäkarvojan siistimiseen. Onnistuu 
isoilla toimistosaksillakin pienen harjoittelun jälkeen, 
mutta arkkileikkuri ei tähän hommaan voi suositella.

Paristot
Seuraavan kerran kun kake hyytyy 
kesken TV-kanavasurffailun ja 
juutut Salkkareiden uusinnan 
kertaukseen, kun toisella 
kanavalla tulisi Suomen taistelu 
Curlingin olympiakullasta, on 
itku sukkapuikossa. Mutta 
vollotus vasta pääseekin siinä 
vaiheessa, kun kipaiset lähi-
Siwaan shoppailemaan AAA:ta (se 
pieni sormiparisto, käytetään mm. 
kaukosäätimissä, MP3-soittimissa 
ja klitoriksen kiihottimissa) 
ja näet hintalapun Duracell-
mainoksen vieressä. Eiku mitä, 
muista säännöllisesti käydä toi-
mistotarvikevarastossa hakemaan 
testiparistoja koeajettavaksi

Kynät
Periaatehan on, että aina 
kun joudut kirjoittamaan 
jotain, haet uuden kynän. 
Tuliterällä kynällä saa 
aina parempaa jälkeä ja 
täten suoritat tehtäväsi 
laadukkaammin. Kynät 
kulkeutuvatkin sitten 
ympäri maailmaa 
rintataskussa ja repun 
sivutaskussa. Mikäli 
kirjoittaminen ei kiinnosta, 
niin voit ottaa kynistä 
sisuskalut pois ja käyttää 
niitä tyylikkäinä pilleinä tai 
coctail-tikkuina, tarjoillen 
kavereille leuhkasti 
”Outokumpu Vodka Cola 
Ice Teetä”.
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   Olipa kerran kirkas ja aurinkoinen 
päivä. Allekirjoittaneen hipiää syyhysi 
jo päästä pelaamaan kyykkää, mutta 
ei kun piti lähteä Tampereelle asti 
sitä tekemään.  Puoli neljän aikaan 
kyykkäkoppi tyhjennettiin kartuista 
ja kaksi bussillista MM-kyykkääjiä 
lähti Tamperetta kohti. Matkalla 
pysähdyttiin riittävä määrä ja 
harjoiteltiin mielikuvaharjoituksia 
seuraavaa päivää varten. Tampereelle 
tultaessa bussien tiet erosivat toisten 
mennessä Hervantaan yöpymään 
meidän jatkaessa keskustaan. 
Tänäkin vuonna Hotelli Torniin 
otettiin vain 40 yöpyjää, ettei 
kenenkään täytyisi nukkua sängyn 
alla. Aamulla pelaajat nousivat 
virkeinä hyvissä ajoin muutamien 
naistensarjalaisten jatkaessa uniaan. 
Sää oli kuin tehty kyykkämistä 
varten, pakkasta oli vain muutama 
aste ja aurinko paistoi. Kenttien 
taso sen sijaan vaihteli hyvästä off-
pisterinteeseen. Ero tamperelaisten 
hammastikkujen ja Oululaisten 
karttujen välillä nousi huomattavaan 
asemaan. Oma joukkueeni pelasi 
alkupelit suht hyvällä kentällä, ja 
pahin asia alkupeleissä oli katsella 
viereisen kentän  pottupeltokenttää. 
Ruokatauon jälkeen oli edessä 
ensimmäinen jatkopeli. Kenttä oli 
sijoitettu vastakkaiselle puolelle 
Hervantaa eikä keskeltä voinut edes 
oikoa, joten liikuntaakin saimme. 
Tulos oli kelpo, mutta tuomari tahtoi 
kaunistella tuloksia niin että voitimme 
“muka” vain pisteellä.  Seuraavassa 
pelissä vastassa oli pronssimistalistit 
10 vuoden päästä jotka saivat tuta  
Oululaisten taisteluinnon ja hävitä, 
vaikka saivatkin heittää myös meidän 
kartuillamme. 

   Seuraavassa pelissä tuli vastaan yksi niistä 
joukkueista, joilla on iso joukko känniläisiä 
avustajia jotka potkivat kyykkiä kentälle ja siitä pois. 
Tunteiden kuumennettua itse kullakin hävisimme 
pelin ja näin pystyikin keskittymään tärkeämpiin 
seikkoihin, eli muihin Oululaistiimeihin. Näistä 
muutama joukkue oli jäänyt huonolla tuurilla heti 
alkulohkoon. Varsinkin Seminologeilla oli huono 
onni, sillä samassa alkulohkossa oli lappeen 
Rannan tiimi ja viime vuoden pronssimitalistit.

MM-Kyykkä 2006
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   Päivä oli ollut aurinkoinen useimmille 
Oululaisille, sillä vielä viidennellä jatkokierroksellä 
eli paras 16:sta oli vielä 5 joukkuetta pohjoisesta. 
Jatkoon näistä pääsivät Kakkossaajat, 
Ossaajat ja Blagitarius Blagiators, joista kaksi 
ensimmäistä pelaavat OKL:n b-sarjassa! 
Sydäntä lämmitti nähdä, kun Ossaajat rökitti 
sen känniläisjoukkueen jolle itse hävisimme.
Välierissä oli jo selvää, että Ouluun tulisi 
jo ainakin yksi mitali, kun vain Blagitarius 
Blagiators oli tippunut puolivälierissä. 
Mainittakoon, että vastassa oli lappeen Rannan 
ammattilaiskyykkääjät, eikä STH (toim. huom.). 
Kakkossaajat hävisivät Tampereen parhaalle 
tiimille tiukasti 30-22 ja Ossaajat taas lappeen 
Rannan all-stars-tiimille ei ihan niin tiukasti 
luvuin 8-56. Luvassa oli siis pronssipeli 
Oululaisten kesken. Peli oli tiukka, olihan 
vastakkain OKL:n B-sarjan tämän hetken 3. 
ja 6. Tiukkojen otteiden jälkeen Kakkossaajat 
vei voiton Ossaajista lukemin 35-30. Niin, 
sen mestaruuden veivät lappeen Rantalaiset.

   Miesten sarjan jatkopelien aikaan 
pelattiin myös Naisten sarjan 
jatkopelejä. Alkulohkoista jatkoon oli 
päässyt neljä seitsemästä joukkueesta. 
Puolivälierissäkin mukana oli vielä kaksi 
joukkuetta Oulusta, Pinppi-69 sekä SIK 
Biaz. Näistä Pinppi-69 ei ollut voittanut 
erääkään OKL:n B-sarjassa ennen MM-
kyykkää. Kumpikin joukkue kuitenkin 
selvitti puolivälierät sekä välierät, joten 
edessä oli Oululainen fi naali! Finaalissa 
oli hyvä meno ja yleisökin viihtyi. Pelin 
ratkaisu oli kahden asian varassa: 
toimisiko SIK Biazien tiimipipot ja 
ankara psyykkaus joka oli uponnut 
ainakin alku- ja jatkosarjan peleissä  
vastustajiin kuin veitsi kuumaan 
voihin, vai se, että Pinppi-69:stä 
puolet pelaajista pelaisivat fi naalin t-
paitasillaan. Peli lähti tasaisesti mutta 
loppua kohti kävi yhä selvemmäksi, että 
voiton vei Biazit. Lopputulos oli 57-37, 
ja juhlat ensimmäisen Ouluun menevän 
mestaruuden vuoksi voivat alkaa! sik biaz:

heli pihlajamaa, saila järvinen, laura haapaniemi, 
henna väärälä, suvi vakkala, laura mämmioja
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kakkossaajat: 
matti lonnakko, juuso kangas, tuomas kurronen, jukka määttä
(taustalla Ossaajat)

pinppi-69:
johanna k päkkilä, sonja mäkikangas, 
kirsi haanpää, satu ervasti

3. Kakkossaajat   
4. Ossaajat   
5. Blagitarius Blagiators   
11. Ks.eny   
15. STH   
17. BoSS   
19. Pacman Brothers   
20. KombostiKobla   
21. Droit Pornstars   
26. SIK Muthafuckas   
34. Den Andra Kobla   
38. SIK Bastards   
73. Lihakombosti  
108. Droit RisingStars    
145. Seminologit   
186. Kyrppä69   
249. BoSS 2  
260. Optiem  
278. WonderChild   
400. OTiT Fuksit
   
1. SIK Biaz   
2. Pinppi-69   
8. WIT Blanko   
23. Viritetyt harakat   
48. sNAPsi   
61. IhQ-peipet   
63. WiTTwo   
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KYYKKÄÄ!
(ja mölökkyä)

Sunnuntaisin klo 14:00 alkaen 
Yliopiston parkkipaikalla.
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Lumenveisto
2006

Kalle Kari - www.eitod.com
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Tänä vuonna 18.1. järjestetty 
Pesti-rekrytointitapahtuma keräsi 
yhteen 39 osastoa ja yhteisöä ICT-
alata, elektroniikasta, metalli- ja 
metsäteollisuudesta ja julkiselta 
sektorilta. Vaikka tapahtuma 
järjestettiin jo 17. kerran, oli se 
täysin uusi ilmiö fuksitoimittajalle. 
Tapahtuman tarkoituksena oli 
lisätä työnantajien tunnettavuutta 
opiskelijoiden keskuudessa ja toimia 
opiskelijoille ponnahduslautana 
työelämään. 

Pesti 2006

 Hetken kierreltyäni 
ihmisvilinässä eri ständejä 
ihailemassa päätin uskaltautua 
jututtamaan ständien 
henkilökuntaa. Suurin osa 
yrityksistä oli tullut tuomaan itseään 
esille työnantajana, ja rekrytoimaan 
opiskelijoita kesätöihin ja 
tarjoamaan diplomityöpaikkoja. 
Suurilla yrityksillä kuten Nokialla, 
Rautaruukilla ja Wärtsilällä 
toiminta painottui kuitenkin 
enemmän rekrytoinnin puolelle. 
Julkisen sektorin edustajat 
olivat puolestaan pääasiassa 
esittelemässä tarjoamiaan 
vaihtoehtoja työelämässä. Erityisesti 
ilmavoimien edustajat kertoivat 
tulleensa kertomaan ilmavoimien 
tarjoamista uravaihtoehdoista. 
Myös valtion ja Oulun kaupungin 
edustajat kertoivat opiskelijoiden 
olevan melko tietämättömiä 
valtion ja kaupungin tarjoamista 
uravaihtoehdoista. 
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 Useimmilla ständeillä oli aamusta alkaen käynyt 
vilkkaasti porukkaa. Opiskelijat olivat olleet pääasiassa 
kiinnostuneita diplomityöpaikoista ja yritysten 
tarjoamista kesätöistä. Wärtsilän edustajat kertoivat 
myös useiden tiedustelleen minkä alan opiskelijoita 
he yleensä palkkaavat. Myös Outokummun edustajat 
kertoivat opiskelijoiden olleen erityisesti kiinnostuneita 
siitä, millaista on työskennellä Outokummulla. 
 Ensimmäisen vuoden opiskelijana olin 
luonnollisesti erityisen kiinnostunut yritysten 
tarjoamista kesätyöpaikoista. Lähes kaikilla käymilläni 
ständeillä minulle kerrottiin työhakemusten 
löytyvän internetistä. Kiertämistäni ständeistä 
vain Oulun kaupungin ständillä pystyi täyttämään 
kesätyöhakemuksia paikan päällä. Useat yritykset 
kertoivat myös palkkaavansa kesätöihin opiskelijoita 
kaikilta vuosikursseilta. Useimmilla yrityksillä 
painotettiin huolellisesti täytetyn kesätyöhakemuksen 
tärkeyttä. Hakemuksesta tulisi löytyä koulutustiedot, 
pääaine, aikaisempi työkokemus ja muut tärkeät tiedot 
hakijasta. Selvää vastausta en kuitenkaan kovinkaan 
monelta yritykseltä saanut siihen, kuinka voi saada 
oman hakemuksensa erottumaan satojen hakemusten 
joukosta. Outokummun edustajat kyllä mainitsivat 
henkilökohtaisen kontaktin olevan aina eduksi 
kesätyöntekijöitä valittaessa.

 Päivän päätteeksi Pesti-rekrytointipäiviltä jäi 
käsiin muutakin kuin kasa karkkia ja kuulakärkikyniä. 
Sain paljon hyödyllistä tietoa kesätyömahdollisuuksista 
ja toivottavasti myös muutamia hyödyllisiä kontakteja. 
Jos ei muuta niin ainakin päiviltä jäi mukaan toiveikas 
mieli ja uutta intoa alkaa täytellä työhakemuksia.  
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Ei NääsPeksiä. Ei PicoJoulea. 
Pikkujouluja oli paljon edellisvuotta 
vähemmän. Kalenterikin ammotti 
tyhjyyttään: ei luentoja, ei 
tenttimerkintöjä eikä minkään 
sortin deadlineja. Pelko saavutti 
jossain vaiheessa tajunnanvirran 
– joko se opiskeluaika livahti? Ei 
suinkaan. Kyseessä oli excujen 
excu: Perun matkani.

 Oulun yliopiston 
Ympäristörakentajakilta ry, tuo 
Teekkarikilloista sievin, toteutti 
viime vuoden loppupuolella sen, 
mistä monet killat vain haaveilevat. 
Käytiin sakilla lähettämässä koto-
Suomeen jääneille kiltalaisille 
kortti sieltä, missä pippuri kasvaa. 
Tällä kertaa näitä maustepuita 
löytyi Etelä-Amerikasta.

Sekä meno- että paluulennot olivat 
tuskastuttavan pitkiä. Jollet usko, voit 
kokeilla tätä istumalla 10-15 tuntia 
luentosalissa kitaten samalla ällistyttävän 
määrän kuningasalkoholia mahdollisimman 
monessa eri muodossa ja syödä samalla 
X annosta kumilta maistuvia eineksiä. 
Myös jenkkileffat dubattuna espanjaksi 
sekä hollanniksi tekstitettynä ovat 
käypää ajankulua. Jossain vaiheessa 
istumarupeamaa huomaat istumalihasten 
turtuneen. Riittää tietää, että menomatka 
oli pitkä ja tulomatka suunnilleen 
samanmittainen. Ex-rallikuski Juha 
Kankkunen (on muuten nykyjään vapaata 
riistaa) oli samassa koneessa Amsterdamiin 
saakka. Raukka ei aiemmin päässyt 
poistumaan koneesta!

Perun matkani

Helmenkalastajat Bonairella. Janne, Teemu, 
Hannu ja Pekka Karibialla. 

Elämäntapainkat Pekka, Teemu ja Hannu 
kokan kimpussa.
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Perun ruokakulttuurikin 
tuli testattua perinkotaisin. 
Meren elävät olivat tuoreita 
ja Suomen lihatiskeillä 
olevat lajikumppanit ovat 
takuuvarmasti perulaisen 
kulinaristin mielestä 
alimittaisia rääpäleitä 
– katkaravusta kun riitti 
moneen suupalaan. Myös 
eksoottisempia vaihtoehtoja 
kokeiltiin. Andeilla 
juoksennelleet alpakat 
joutuivat useampaan otteeseen 
lautaselle. Madventures-
henkinen ateria oli karvoineen 
paistettu marsu, jonka kokki 
sentään suolistanut ennen 
uuniin laittamista. Keittiöstä 
kuuluneesta mäiskeestä 
päätellen liha oli myös 
tuoretta. Kansallisjuhlaruoka 
syötiin perinteitä noudattaen 
barbaarimaisesti käsin

Liman hotellissa tutustuttiin Perun kossukolaan nimeltä Pisco 
sour (piscoa, rommia, rommia, rommia, raaka kananmuna 
ja sitrushedelmiä). Itse asiassa koko reissulla maisteltiin 
useaankin otteeseen piscosouria paljon parempia menovesiä. 
Välillä liikkeellä olikin suomalainen eteläisen pallonpuoliskon 
valtioiden vapautusrintama: Kuuballa, Perulla eikä Mexicolla 
ole varmastikaan hätäpäivää. Myös tuoreista ananaksista 
tehdyt piña coladat hellivät excusakin makunystyröitä useaan 
otteeseen. Korkean ilman alan alkaessa vaikuttamaan tasamaan 
kasvatteihin myös kokatee ja – lehdet olivat entistä suositumpia. 
Makuelämyksenä kokatee ei nyt ole kovin paljoa koivunlehteä 
kummoisempi (Ganjan huomio) ja sen mahaa rauhoittava 
vaikutus taisi olla päinvastainen.

Kokatee lähikuvassa. 

Perulainen versio pahvisalesta. Saletarta 
fanittavat myös Janne ja Teemu.

Suklaajuna.
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Tutustumiskohteista mieliin 
painui kolme: panimo, joka oli 
lopetettu pari viikkoa sitten, 
perulainen laaman jalostuskeskus 
ja Liman ”piskuinen” vesilaitos. 
Laamojen suvunjatkamispuuhiin 
erikoistuneet tutkijat olivat 
rakentaneet viriileille yksilöille 
tekolaamankin. Lopuksi paikan 
kierrättäjät veivät teekkarilauman 
katsomaan laamojen kutemista 
– ehdottomasti reissun antoisin 
nähtävyys. Liman vesilaitoksella 
taas käytettiin kaupungin 
talousveden tekemiseen 
kokonainen saastunut joki. Klooria 
laitos kulutti vaatimattomat 6 
tonnia päivässä ja muutenkin 
puhdistumismenetelmät olivat 
kivikautisia.

Kulttuuriakaan ei reissulla unohdettu. 
Machu Picchu oli ehdottomasti koko matkan 
kohokohta, eikä vähiten hyvän(näköisen) 
oppaan takia. Muuten moni paikka olisi 
ollut vain kiviröykkiö ilman tarinaa. 
Ikimuistoinen ilta vietettiin, kun opas 
laittoi koko retkueen lanteet liikkumaan 
vatsa (tai pikemminkin maha-)tanssin 
merkeissä. Muilla turisteilla tuntui myös 
olevan hauskaa oululaisten Teekkareiden 
kustannuksella. Limassa eksyttiin myös 
tyyriimmän puoleiseen anniskelupaikkaan, 
jossa kulttuuritarjonta tyydytti moninaisia 
tarpeita.
 
Itsenäisyyspäivää juhlittiin Suomen 
suurlähetystössä, jossa oltiin perin otettuja 
Teekkareiden esittämästä Maamme-
laulusta. Ruisleivät ja janssoninkiusaukset 
upposivat opiskelijoiden mahaan sellaista 
kyytiä, etteivät virkamiestason vieraat 
ehtineet niitä kunnolla edes maistamaan. 
Myös nestetasapainosta näissä kekkereissä 
pidettiin hyvää huolta. 

Teemu ja Andit.

Aurinkotemppelin ikkunasta 
kurkkii Sonja.
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Viimeinen viikko vietettiin Karibian 
auringossa. Sukellusharrastajien Mekkaksi 
osoittautunut eräs Hollannin Antillien 
saarista tarjosi vähemmänkin sukellusta 
harrastaneille uskomattomia elämyksiä. 
Suurin osa sakista kävi pariinkin otteeseen 
snorklaamassa lumoavan kauniilla 
koralliriutoilla. Maanpäällinen Bonaire 
tarjosi kaikkea, mitä vähiten osattiin 
kuvitella. Saari oli täynnä kaktuksia, 
aaseja ja kivisiä rantoja (sekä iguaaneja 
ja gekkoja). Joku kertoi kyllä nähneensä 
vilauksen kaislahameestakin!

Paljastavampi matkaraportti mehukkaine 
juoruineen on luettavissa ympin kiltalehti 
Nakertajassa!
Sonja

Pekka ja Janne 
alkukantaisissa 
fi iliksissä.

Viimeinen näkymä 
Suomesta: Helsinki antaa.

Sonja, Johanna,Veronica ja inkaseinämä.
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Kaljakätkentä

Teekkari, tarkkaile ympäristöäsi! Oulun Teekkariyhdistys on kätkenyt lipastolle 12 
lipettiä, jolla kullakin saat lunastettua itsellesi mallaspohjaisen virvoitusjuoman OTY:
n toimistolta. Lisäksi lipuista eniten pisteitä kerännyt saa sixpackin kaupan päälle! 
Vihjeet paikoista ja kätköjen pistesummat ovat:

1. Vanhan ja uuden puolen portaat (1p)
2. Oranssit naulakot (1p)
3. Aularavintolan kasvit (1p)
4. L3 pöydät (3p)
5. Vihreät naulakot (1p)
6. Kiltojen ilmoitustaulu (2p)

7. Discuksen aula, seinänvierus (1p)
8. Koneen käytävä, säilytyskaapit (2p)
9. Katakombit välillä kone-prose (2p)
10. Optiemin etuhuone (1p)
11. Liikkuva ilmoitustaulu (3p)
12. OTY:n ilmoitustaulu (2p)

Onnea etsintään!
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