
Oulun Teekkariyhdistyksen pää-äänenkannattaja

03 / 2006



www.swecopic.com



3TEKSUUTIMET  03/2006

Julkaisija:
Oulun Teekkariyhdistys ry
Painopaikka:
Oulun Yliopistopaino, Oulu
Levikki:
300 kpl, n:s vuosikerta.
Osoite:
Oulun Teekkariyhdistys ry
Kalervontie 7 90570 Oulu
Sähköposti:
teksuutimet@oty.fi
Päätoimittaja:
Jouni Knuutinen
Taitto:
Pasi Pyyppönen 
(konefuksi?)

Toimittajat:
Anne Lukkarila,
Meri-Tuulia Kallio,
Piia Kämäräinen,
Mikko Ohtamaa, 
Sonja Mäkikangas

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.

Pää. Kirjoitus.  _________________________03
PJporinat _________________________04
Teekkarikorttietuudet __________________05
Sorsa rääkyy _________________________07
Cowboy Ohtis __________________________10
Kotiruokaa ____________________________14
Älä varasta toiselta  ___________________16
Opiskelumotivaatiosta ________________20
Wappukanava __________________21
Sarjis __________________21
Tarina fuksisuunnistuksesta _________22
Teekkariexcu __________________________26

P o r n o g r a a f i k k o

Pää. Kirjoitus.
... ja sitten olikin jo syksy. Jotenkin kummasti aika vilahtaa ohi 
kun on kesäduunissa. Viikot tulee painettua töitä ja viikonlo-
put käytyä millon missäkin päin Suvi-Suomea kailottamassa 
suomalaista uhoa ilmoille. Yhtään hitaammin ei ole syksyn 
alkukaan vierähtänyt.
Itse on tullut istuttua sitten kesä-
kuun alun reilut 10 000 kilometriä 
junissa, autoissa, lentokoneissa ja 
veneissä. Matkailu kyllä avartaa, 
mutta jossain vaiheessa samojen 
välien sahaaminen alkaa nyppi-
mään ihan toden teolla. Tämänkin 
vuoksi oli pakko heittää pikainen 
visiitti Prahaan. Tuulahdus keski-
eurooppalaista kulttuuria (ja hinta-
tasoa) olikin omiaan lievittämään 
perisuomalaisuuden puuduttamaa 
mieltä.

Tiedotusääliön hommia olen joutu-
nut hoitamaan hieman “etänä”, toi-
vottavasti tämä ei ole kovin pahasti 
näkynyt ulospäin. Teksu ainakin on 
sitä samaa kamaa mitä ennenkin, 
mitä nyt vähän ohkaisempana kuin 
esimerkiksi edellinen numero. 
Wappua odotellessa...

Repa, pää, toimittaja

Jeah! 
Sitähän 
ollaan 
sitten 

uudelleen
fuksina! 
On se 
vaan 

mahtavaa!
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Naula päähän ja baanalle!

Taas on syksy ja opiskelut käynnistyneet tuttuun tapaan. Kesätöistä on selvitty ja toivotettu 
uudet fuksit tervetulleiksi. Teekkarilakit on laskettu talvilepoon ja kaikkihan muistavat jäl-
leen halutessaan hakea lakkilupaa OTY:n hallitukselta, kunnes taas Wappu koittaa.

Vuonna 2004 OTY vietti 44-vuotisjuhlaetkoja ja viime vuonna 45-vuotisjuhlia. Loogisena 
jatkona tälle tapahtumaketjulle ovat tietenkin tänä vuonna vietettävät 46-vuotisjuhlajatkot, 
jotka olivatkin aika muikeat jatkopippalot.

Syksyn mittaan on tarjolla myös laulantaa Fuksilauluillan ja Laulumarathonin merkeissä. 
Fuksilauluiltaa ennen kisattiin Fuksiurheilukisat ja fukseja toivotaankin sankoin joukoin 
mukaan muihinkin syksyn tapahtumiin. Tempausten osalta järjestetään Renkaanvaihto-
tempaus, johon myös toivotaan erittäin paljon osallistujia. Vaihtajille on luvassa pientä 
evästä sekä saunailta ja fukseille lisäksi tietenkin fuksipisteitä. Kannattaa siis osallistua ja 
olla osaltaan pitämässä yllä oululaisten Teekkareiden tempauskulttuuria!

Marraskuun alussa lähdetään reissuun ja käydään Teekkariexcursiolla, joka tällä kertaa 
suuntautuu kohti Raahea ja Vaasaa. Marraskuussa Ouluun rantautuu jälleen myös tampe-
relainen NääsPeksi ja tietysti juhlitaan kaikkien oululaisten Teekkareiden ja fuksien yhtei-
siä pikkujouluja, eli luvassa on PicoJoule.

Kaikille tasapuolisesti tervetuloa kaikkiin tapahtumiin. Muistakaahan opiskella ahkerasti, 
mutta ennen kaikkea pitää hauskaa. Etenkin fuksit, ottakaahan kaikki irti ikimuistoisesta 
fuksivuodesta!

Lupsakkaa syksyn jatkoa!

Oma pikku peejiinne, Jaana
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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

T E E K K A R I K O R T T I E T U U D E T  2 0 0 6
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Sorsakin rääkyi opintorahamielenosoituksessa

Valtakunnallinen Nouse jo! –opintorahakampanja on saanut kuluvan vuoden aikana herä-
tettyä vilkasta keskustelua opiskelijoiden toimeentulosta ja opintososiaalisten etujen riittä-
vyydestä tai riittämättömyydestä. Kampanjointiin ja 15 prosentin korotusvaatimukseen ovat 
osallistuneet opiskelijajärjestöjen lisäksi myös poliittiset nuorisojärjestöt sekä AKAVA:n 
opiskelijavaltuuskunta AOVA. Tiistaina 12. syyskuuta valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen 
edustajat luovuttivat eduskuntaryhmien puheenjohtajille adressin, jossa 127 109 allekirjoit-
tanutta vaati opintorahan korottamista.

Opiskelijoiden suureksi pettymykseksi rahahanat eivät vaatimuksista huolimatta auenneet 
hallituksen budjettiriihessä syyskuussa. Tasokorotusvaatimusta ei voi pitää kohtuuttoma-
na, sillä opintorahan reaaliarvo on laskenut 20 prosenttia viimeisen 14 vuoden aikana, sa-
malla kun palkansaajien ansiotaso on noussut kokonaiset 29 prosenttia. Toki opintorahan 
korottamisen kustannusvaikutus olisi kokonaisuudessaan huomattava, noin 67 miljoonaa 
euroa. Seuraava mahdollinen tilaisuus korottamispäätökselle on eduskunnassa joulukuus-
sa käytävät budjettineuvottelut, joissa ensi vuoden talousarvio lyödään lopullisesti lukkoon. 
Myös ensi kevään eduskuntavaalit lyövät lisää löylyä päätöksentekijöiden kiukaaseen, sillä 
opiskelijan antama ääni on laskennassa ihan yhtä arvokas kuin muidenkin.

Ylioppilasteatteri tarjoili huveja kansalle
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Eduskunnan budjettikäsittelyä silmälläpitäen valtakunnalliset opiskelijajärjestöt päättivät 
järjestää mielenosoituksen opintorahan korottamisen puolesta. Eduskunnan tukimielen-
osoituksia järjestettiin maanantaina 9.10. kaikkiaan 18 opiskelijapaikkakunnalla ympäri 
Suomen. Oulussa mielenilmaus järjestettiin Rotuaarilla Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 
(OYY) ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n voimin, ja myös 
lukiolaiset osallistuivat tapahtumaan. Mielenilmaukseen kutsuttiin kaikki Oulun alueen 
kansanedustajat sekä poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt.

Oulun mielenilmaus keräsi Rotuaarille melko suuren joukon opiskelijoita ja muutakin kan-
saa kuuntelemaan kansanedustajien puheenvuoroja ja huutamaan opintoraha nousuun. 
Paikalla oli todistettavasti myös Teekkareita, jotka lakin tupsu heiluen vaativat lissää 
rahhaa. Agitaattori Eliisa Alatalo innosti paikalla olleet raikuviin opintorahahuutoihin, ja 
banderollien liehuessa tunnelma kohosi korkealle. Parhaillaan äänekkäät vaatimushuu-
dot kuuluivat kortteleiden päähän ja houkuttelivat lisää ihmisiä paikalle. Mielenosoittajille 
tarjoiltiin soppatykistä hernekeittoa ja puheiden jälkeen kansaa viihdytti Oulun ylioppilas-
teatteri ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden improvisaatioteatteriryhmä. Vasemmiston 
kansanedustajat Martti Korhonen ja Unto Valpas jopa tempautuivat mukaan improvisaatio-
esitykseen kiskomaan maahan vajonnutta opintorahaparkaa takaisin ylös. Opintorahamie-
lenilmaus sai ansaitsemansa palstamillimetrit ja tilaa niin televisiossa kuin radiossakin, 
ja julkisuuden ja kansanedustajien lupausten myötä paine opintorahan korottamiseksi 
kasvaa entisestään.

Mielenosoittajia banderoilleineen Rotaarilla
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Opintorahan korottaminen olisi tasapuolinen keino helpottaa opiskelijoiden taloudellista 
ahdinkoa. OYY:n teettämän hyvinvointiselvityksen mukaan yli 70 prosenttia Oulun yliopis-
ton opiskelijoista elää EU:n määrittelemän köyhyysriskirajan alapuolella, ja huomattavan 
suuri osa myös myöntää olevansa suoranaisissa toimeentulovaikeuksissa. Suomen opin-
totukijärjestelmä toki tarjoaa mahdollisuuden opintojen rahoittamiseen opintolainan avulla. 
Lainan maksimimäärän nostamisesta ja lainasumman osittaisen palauttamisen mahdol-
lisuudesta huolimatta opiskelijoiden kiinnostus opintolainaan ei ole juurikaan kasvanut. 
Tämä ei ole mikään ihme, sillä yhä harvempaa korkeakouluopiskelijaa odottaa valmistu-
misen jälkeen varma työpaikka tai edes hyvät työnäkymät. Lainan ottamista pelätään jopa 
siinä määrin, että monet opiskelijat elävät mieluummin nälässä kuin syövät lainarahalla. 
Yhä suurempi osa opiskelijoista myös työskentelee opintojen ohessa, mikä sekään ei ole 
kaikille hyvä vaihtoehto opintojen etenemisen ja oman jaksamisen kannalta. Opintotuki on 
alun perin tarkoitettu opiskelijan perustoimeentuloksi, mutta nykyisellään se on riittämätön 
kattamaan elämisen kustannukset.

Myös opintotuen tulorajojen korottamisen tai poistamisen mahdollisuutta opintotuen pa-
rantajana on väläytelty keskusteluissa useaan otteeseen. On totta, että tulorajat ovat niin 
alhaiset, että jo pelkkä kesätyö voi estää opintotuen saamisen ja johtaa jo nostettujen 
tukien palauttamiseen. Erityisesti monet Teekkarit ja taloustieteilijät pitävät tulorajojen 
poistamista opintorahan korottamista parempana vaihtoehtona, mutta kesätöissä toimeen-
tulonsa ansainneiden todellinen tarve opintotukeen on varmasti pienempi kuin niiden opis-
kelijoiden, joille kesätyöpaikkoja tai ylipäätään työpaikkoja ei ole tarjolla. Joka tapauksessa 
opiskelijat ovat tässä ihanassa osaamisen ja innovaatioiden luvatussa valtakunnassa pol-
jettu kansanryhmä, jonka nälkiintyneille hartioille ollaan kuitenkin ilmeisen valmiita tiukan 
koulutus-ahdistus-putken jälkeen laskemaan vastuu maan tulevaisuudesta.

Opiskelijapoliittisesti latautuneessa tilassa, Anne

Herrat eturivissä lupailivat opintotukeen parannuksia
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Kantribileet

Do-it-yourself wild wild west 

Cowboyt – kaikki haluavat samaistua näihin preerioiden yksinäisiin ratsastajiin, maskulii-
nisuutta tihkuviin revolverisankareihin. Kukapa ei olisi haaveillut olevansa kovanaama kuin 
sikarin pätkää pureskeleva Eastwood tai viskin kurkkuunsa kiskaiseva Wayne? 

Harvalla riittää sisua länkäaskeltaa bootseissa lipaston käytävillä. Siksi Teksun toimitus 
päätti auttaa fantasioiden toteuttamisessa ja laatia ohjeet kantribileiden järjestämiseen. 
Ratsastakaamme siis porukalla auringonlaskuun kadoten. 

Cowboy-pukeutuminen

Cowboyn tunnistaa helpoiten vaatteistaan, jotka symbolisoivat sopeutumista villiluonnon 
karuihin olosuhteisiin. Flanellipaita: 90-luvun muotia, jonka muistat yläasteelta/lukiosta. 
Näitä saa kirppareilta hintaan kolme kahdella eurolla. Farkut, mielellään Lewis 501:set. 
Edelleenkin 90-luvun hittejä, joita löytyy kirppareilta. Bootsit ja hattu: vähän harvinaisem-
paa kamaa. Nahkaliikkeet myyvät tai flaksilla kirpparilta. 

Vyö ja vyön solki mielellään mahdollisimmat isot, että jaksavat kannatella cowboyn ison re-
volverin. Kaulasolki tai eteläpohjanmaalainen tumma juhlaliivi viestii ranchin omistuksesta. 
Hardcore voi laittaa bootseihin ketjut tai tähden. Viimeisenä kutina kuudesti laukeavassa 
on stetson, joita löytyy Tiimarista tai muista hyvin varustelluista liikkeistä Wapun aikaan.

X marks the spot

Aito cowboy-vyönsolki ja oikea ote
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Cowboy-käytös

Cowboyn tunnistaa karskista, itsevarmasta, olemuksesta. Isännät kävelevät jalkaterät 
ulospäin, kuuluvalla kanta-askeluksella, polvista joustaen. Toinen käsi lepää peukalo 
taskussa, sormet tukien sepalusta. Cowboy tulkitsee iloaan ”Yippiayee”-huudahtuksin. 
Naisia puhutellaan ”M’aaam” ja miehiä ”B’oooy”, hatun liepeestä kiinni pitäen. Sanoja 
loppuvokaaleja venytetään etelän korostuksella.

Mikäli cowboy juo olutta, se juodaan tölkistä ja tölkit trashataan. Puolitäysi oluttölkki löy-
dään pohja edella otsaan, puristetaan littuun oluen tursuten rinnalle. Lopuksi tölkki pais-
kataan mahdollisimman irstaan huudon kera kovaa seinään taikka maahan.

Cowboy-kulinarismi

Hiekkainen preeriailma kuivaa kurkkua. Kostukkeeksi kelpaa amerikan viski, kuten Jack 
Daniels tai muu etelävaltioiden tuotos. Illallisella tequila-pullo, toukan sisältävä, sopii lois-
tavaksi kyytipojaksi pekonilla päällystetylle chilimausteiselle paahtoleivälle. Malboro taikka 
filtteritön sikari suupielessä raikastaa hengitystä.

Tölkin trashaus - tuskallista mutta ah, 
niin vapauttavaa

Jr. ilmielävänä esittelemässä cowboy-muotia
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Cowboy-musiikki

Johnny Cash on alakuloista kantria leiritulelle viskipul-
lon ystäväksi. Reippaampien ja kepeämpien banjoren-
kutusten parissa voidaan laittaa jalalla koreasti naisiin 
vaikutuksen tekemiseksi.

Hattukansan ykkössaluuna Oulussa on tietenkin Kan-
tis. Toinen kapakka, josta voi lentää pihalle parioven 
läpi on Willisika. Kaarlen alakerrassakin voi piipahtaa, 
mikäli juottokaukalolla  on tilaa hevoselle.

Cowboy-kuolema

Villissä lännessä jokainen on omillaan, armotta. Läh-
tö tulee silmän räpäyksessä, saappaat jalassa. Kun 
aamu sarastaa, ei tiedä missä herää, jos herää. Vie-
ressä makaa vain tyhjä Old Dignity -pullo, jonka nimi 
voidaan lausua “Not Guilty”. 

Yiihaa,
Buffalo Ohtis

Kuka on lännen nopein vetäjä Toppilan itäpuolella?

Yiihaa - jalalla koreasti



SWECO PIC on asiantuntijayritys, joka tuottaa teollisuusasiakkaiden laitosinvestointeihin, 
tuotekehityshankkeisiin ja tuotannon kehittämiseen konsultointi-, muotoilu-, suunnittelu- ja 
projektinjohtopalveluja. Palveluksessamme on 1100 suunnittelualan asiantuntijaa. Olemme 
osa ruotsalaista SWECO- konsernia, joka on johtava suunnittelualan asiantuntijayritys 
Pohjoismaissa.

Päätoimistomme sijaitsee Vantaalla ja muut toimistot ovat Oulussa, Lahdessa, Lappeen-
rannassa, Tampereella, Kuopiossa, Porissa, Raumalla, Turussa ja Ylivieskassa. SWECO 
PIC:llä on toimistot myös Ruotsissa, Saksassa ja Ukrainassa.

Toimintomme on jaettu neljään liiketoimintayksikköön: Prosessiteollisuus, Metalli, Elekt-
roniikka ja Meritekniikka, jotka kukin tuottavat itsenäisesti alalla tarvittavat suunnittelu- ja 
projektipalvelut. Asiakkaan ja toimeksiannon tarpeen mukaan eri yksiköiden toimintoja 
voidaan yhdistää. Toimeksiannot toteutetaan joko projekteina tai kumppanuusmallin mu-
kaisina tai erillisinä suunnittelutehtävinä.

SWECO PIC on suunnittelutoimistojen joukossa edelläkävijä tietotekniikan ja yhteistyöver-
kostojen hyödyntämisessä. Olemme panostaneet jo useita vuosia edistyksellisiin erkois-
ohjelmiin, 3D- mallintamiseen, prosessisimulointihin ja erilaisiin tietokantaratkaisuihin.

www.swecopic.com
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Kotiruokakurssit

Oulun Teekkariyhdistys järjesti jokasyksyisen fuksien kotiruokakurssin kahtena peräkkäi-
senä tiistaina Norssin kotitalousluokissa. Julkaisukelpoista kuvamateriaalia kursseilta ei 
tänä vuonna saatu, mutta ketä ne fuksit essuissa kiinnostaisikaan. 

Kursseilla kokkaili nelisenkymmentä lättypitsaan kyllästynyttä fuksia, joille pidettiin kurssin 
aluksi asiaan kuuluva OTY-saarna. Ruokalistalta löytyi tuiki tavallista kotiruokaa: peruna-
muusia sekä lihapullia, makaronilaatikkoa, salaattia, sämpylää sekä jälkiruoaksi kiisseliä 
kermavaahdon kera.  Konefuksien käsitys kotoisista lihapullista oli ainakin nyrkinkokoinen 
köntti. Täyttäviä ne kyllä olivat, kun kurssilaiset olivat ähkyn partaalla parin-kolmen liha-
pullan jälkeen. Ruokien raaka-aineet saatiin Unirestalta, joka päätti ensimmäisen kurssin 
perusteella antaa seuraavalle kurssille jo valmiiksi pilkotun salaatin. Tällä kertaa emme 
päässeet perehtymään opiskelijakeittiöiden parhaimpiin luomuksiin, flambeerattuihin 
popcorneihin sekä pohjaan keitettyyn teehen.Myöskään tonnikalapurkin avaamista emme 
ehtineet opetella, mutta tärkeintä on muistaa että tässäkin tekniikkalajissa se ranneliike. 

Kiitokset vielä erikseen tiedekunnalle, YTHS:lle sekä Unirestalle: kokkailut on kokkailtu!
KoSoPo-Sonja
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Älä varasta toiselta

Mikä on varastamista? Mitä opiskelijat varastavat?

Entisessä asuintalossani varattiin pyykkivuorot pyykkituvassa pidettävään varausvihkoon. 
Olin raapustanut itselleni parille koneelle ajanvaraukset, jotka sitten käytin hieman myö-
hästyneesti ja oma aikani venyi seuraavan varauksen puolelle noin 10 min. Tässä ajassa 
seuraavaksi pyykkivuoronsa varannut asukas oli käynyt pyykkituvalla ja pahoittanut ihan 
syystä mielensä, koska ei voinut aloittaa vuoroaan kuten sen oli varannut. Hän oli kirjoitta-
nut isoin pölkkykirjaimin minulle viestin varauskirjaan: ”ÄLÄ VARASTA TOISELTA!” Tämä 
viesti sai minut miettimään varastamisen käsitettä ja kuinka ihminen voi ajautua varasta-
maan ilman, että sitä tietoisesti haluaisi. Olin häpeissäni.

Itse jouduin tuntemattoman varkaan uhriksi tänä syksynä. Jätin takkini eräänä aamuna 
oransseille naulakoille ja pujotin hihaani beigen kashmirhuivin. Päivän päätteeksi palasin 
naulakoille ja totesin rikoksen tapahtuneen, sillä huivini oli viety. En aluksi uskonut tapah-
tunutta ja kyselin parin päivän ajan huivia vahtimestareilta. Kuitenkin totuus oli, että hihan 
suusta pilkottanut erittäin mieluinen huivini oli aiheuttanut jollekin ohikulkeneelle liian ison 
kiusauksen ja hän oli sen ottanut. Mitä ihmettä? Miten kukaan voi tehdä syysvaatehankin-
tojaan varastamalta toiselta? 

Internetin kautta varastamisesta on tullut netin käytön myötä suosittu puheenaihe. Netistä 
köyhä opiskelija saa tietokoneellensa musiikit ja leffat ilmaiseksi. Kovin moni ei tunne vas-
tuuta tukea kansainvälistä levy-yhtiötä tai juopottelevaa muusikkoa kun rahaa sataa yhtä 
paljon tilille kuin tänä kesänä taivaalta vettä. Yhden mielestä netistä imurointi on yhtä lailla 
rikos kuin kaupan hyllyltä nyysiminen. Toinen taas lataa kaiken hyödyntämänsä viihteen 
netistä vailla omantunnon tuskia, ja perustelee käytöksensä vastaavan samaa kuin istuisi 
kaverilla, joka on ostanut leffan ja kymmenen äijää katsoo sen ilmaiseksi. ”Mitä sitten, 
lainaahan kaikki cd-levyjäkin ja yks vaan maksaa!” 

Varastamista tuntuu ilmenevän myös opiskelussa. Kun harjoitustyön aihe sattuu olemaan 
sama kuin kaverilla vuosi sitten, on kiusaus plagioida uskomaton. Usein kuulee sanotta-
van: ”Ei polkupyörää kannatta keksiä uudestaan”. Tuskallisen hikiset fysiikan tai kemian 
laboratoriotyöt altistavat myös opiskelijaressun pahoille teille. Miten helppo onkaan pyy-
tää vanhemmalta tieteenharjoittajalta vanhat selkkarit ja viuhauttaa omat mittaustulokset 
oikeille paikoilleen. ”Kuitenkin assarit vaihtuvat ja ei ne niitä oikeesti lue. Isäkin valmistui 
kolmekymmentä vuotta sitten ja joutui opiskeluvuosinaan tekemään samalle kurssille ihan 
samat selkkarit ja ei ole sillä tiedolla rikastunut yhtään.” Opiskelijat eivät tunnontuskia täs-
tä pienestä ja viattomasta copy-pastetuksesta tunne, sillä kalenterit täyttyvät kymmenistä 
deadlineista ja tenttejä pukkaa tappavaan tahtiin. Normaali käytäntö yliopistossa. ”Johto-
päätösten teko vaatii älyä, plagioiminen persettä”, tämän teesin varastin internetistä. 
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Osaamisen varastamista on myös lunttaaminen. Jos tentissä katsoo vastauksen toiselta, 
on varastanut tieto-taitoa, jota varten toinen on tehnyt työtä. Lunttauksia esiintyy harvoin 
tai sitten käry ei käy. Ainakin itse näen sen verran huonosti, että en pystyisi lunttaamaan 
L1:ssä. 

Yliopistolta varastamista oli käsittelyt Tampereen ylioppilaslehti Aviisi elokuun nume-
rossaan. Erään artikkelin mukaan köyhät opiskelijat näpistelevät yliopistolta kilometrejä 
vessapaperia. Jos siis eksytte joskus kyläilemään tamperelaisen opiskelijaystävän luokse, 
niin kannattaa viedä tuliaisina reilu läjä Lambia, niin ei tarvitse ystäväressun rullailla opin-
ahjosta karheaa selluloosaa. 

Ehkä voisi todeta, että varastaminen ei tee kenestäkään viisaampaa, eikä mikään siitä 
saatu hyöty korvaa etuja mitä opiskelija saa rehellisellä uurastamisella. 

Varastamista vastaan, Meri-Tuulia
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Onko opiskelumotivaatiota näkynyt?

Reilut 14 vuotta sitten ekaluokkalaistyttönen kävelee intoa puhkuen koulua kohti reppu tyh-
jänä selässä heiluen. Päivän päätteeksi hän saapuu hieman pettyneenä kotiin. ”Oltaispa 
saatu jo niitä läksyjä”, hän toteaa vanhemmilleen. Tämä innostus hiipuu hieman aikanaan, 
mutta motivaatio oppia uutta säilyy vielä lukiossa. Osa tehtävistä tehdään, koska ne on 
pakko, mutta koskaan ei mennä sieltä missä aita on matalin. 

 Viimein tälle tyttöselle on tullut aika siirtyä yliopistoon. Innokkaana fuksipallerona 
hän lähtee täysillä mukaan opiskelijaelämään, joka salakavalasti vie hänet mukanaan. 
Jonkin aikaa jaksaa opiskelumotivaatio pysyä mukana, mutta vähitellen se alkaa jäädä jäl-
keen. Loppujen lopuksi se unohtuu Foxian narikkaan. Samaan aikaan tarinan tyttönen al-
kaa hokea mantran lailla: ”Ensi viikolla alan opiskella oikein kunnolla.” Lopulta hän itsekin 
lakkaa uskomasta itseään. Satunnaisten innonpuuskien voimalla fuksivuosi suoritetaan 
jotenkuten kunnialla läpi.

 Kesätöissä ollessaan tämä tyttönen luuli löytäneensä sen kauan kadoksissa olleen 
opiskelumotivaation. Ja syksyllä opintojen taas jatkuessa tämä tuore Teekkari suuntasi 
intoa puhkuen taas luennoille. Valitettavasti tämä uudelleen löydetty opiskelumotivaatio ei 
pysynyt tallessa pitkään. Se unohtui jonnekin Onnelan syövereihin, kuten tyttösen lompak-
kokin. Lompakko löytyi, mutta motivaatiota ei. Opiskeluelämän tuomat velvoitteet vievät 
liiaksi hänen aikaansa ja mielenkiintoa. Vähitellen koulutyöt alkoivat taas kasautua. Tutuksi 
tullut tunnuslause alkoi toistua: ”Jos ensi viikolla alkaisin oikein kunnolla opiskella.”

 Viimein tuli eteen syksyn ensimmäi-
nen stressi. Yhtäkkiä kaikki tentit ja muiden 
koulutöiden palautuspäivämäärät tulivat liian 
lähelle. ”Ei tässä näin pitänyt käydä! Viime 
vuonna vannoin, etten taas jättäisi kaikkea 
viime tinkaan”, mutta niinhän siinä kävi. 
Hullun lailla tyttönen yritti ja yritti tunkea 
kaiken tarvittavan viikko aikatauluun. Yö-
myöhään jatkuvat kokeisiin luvut eivät olleet 
vierasta. Koulutöiden lisäksi tämä tyttönen 
yrittää parhaansa mukaan suorittaa myös 
opiskelijaelämän myötä itselle kasattuja vel-
voitteita. Stressiviikon lopputulos jää nähtä-
väksi, mutta tyttönen on varma, ettei tästä 
pitemmän päälle hyvää seuraa. Jossain 
välissä on nostettava rimaa ainakin sen ver-
ran korkeammalle, että sen ali pystyy hyvillä 
mielin kävelemään selkä suorana. 

Opiskelumotivaationsa etsintäkuuluttaa
 Piia  

mot
iva

tio
n
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Wappukanavakisassa OTY:n mahtavan 
lippupaketin voittivat seuraavat henkilöt:

Elina Hanhisuanto
Tiina Juntunen

Juha-Pekka Pirinen

Voittajille on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti.

Sarjis
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Mikä ihmeen vuksisuunnistus?

Emme vielä opintojemme alussa tienneet, kuinka isot olisivatkaan ne saappaat, jotka 
meidän tulisi täyttää, kun sähkötekniikkaa lähdimme opiskelemaan. Edessämme tulisi 
olemaan huima koitos, joka imee mehut kovemmastakin  karjusta. Siitä innostuneina jouk-
ko toinen toistaan värikkäämpiä persoonia löi viisaat(…no ollaan me sentää  yliopistossa) 
päänsä yhteen ja lähti tavoittelemmaan yhtä himoituinta pottia, minkä teekkari voi opiske-
lujensa aikana saavuttaa. Kyseessä ei suinkaan ole DI:n paperit (jotka tosin tulevat hyvänä 
kakkosena, tai kolmosena, tai n:ntenä...) vaan he lähtivät puolustamaan viimesyksyistä 
fuksisuunnistuksen voittoa.
                     Tiistaina 19.9.2006 teekkaritalon pihalla parveili siinä päivällä kolmen aikoi-
hin tuskaisen tietämättömiä fukseja kuin kiimainen sopulilauma ikään. Jokaisella tietenkin 
kassit täynnä tavaraa. Lauma oli jakautunut tasaisesti pienempiin, värikkäisiin ja äänek-
käisiin partioihin, jotka sittemmin nimettiin joukkueiksi.  Samaisesta innokkaantietämättö-
mästä massasta olisi myös löytyvä illan fuksisuunnistuksen voittajajoukkue. 
 Jo alkurastilla tunnelma oli loistokas ja alkoi jopa nousta yhdessä melutason ja ve-
ren alkoholipitoisuuden mukana aivan teekkaritalon katolle asti, missä ensimäinen rasti si-
jaitsi. OTY:n tuomareiden huomion itseensä kiinnittäminen takasi kiinnityksen lähtöviivalle 
ja ensimäiseen rastiin. Joukkueet toisensa jälkeen onnistuivat mahdottomassa ja pääsivät 
kalkkiviivan paremmalle puolelle. Kun pers… korjaan bottomin näyttäminen ylätasanteelle 
ei huomiota tarpeeksi herättänyt, päätti eräs viiden hengen sähkönsininen sakki sirtyä al-
koholin täyspäiväiseen nauttimiseen. Eikä kestänyt kauaakaan, kun itseään humalaisempi 
poppoo onnistui kuin onnistuikin nostamaan tunnelman aivan teekkaritalon kattoon ja jopa 
hieman korkeammallekin.

 Ketä olette? Mikä on nimenne? Kuinka Wappu pelastetaan? Wappu. Sehän pelastuu 
erittäinkin yksinkertaisella tavalla! Alkoholivero alas, opintotuki ylös! Tämähän sallii kunin-
gas alkoholin äärimmäisen nauttimisen wappuna ja on täysvarma pelastus. Äärimmäinen 
alkoholin nauttiminen johtaa myös kaameaan kapulaan. Teoriamme osoittautui oikeaksi. 
Päätimme tyhjentää hieman kasseja, eli vaihdoimme sekä kiinteää että nestemäistä leipää 
karttaan ja pussitettuun siniseen litkuun, mitä tulisimme tarvitsemaan matkalla.
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Yllättävällä nokkeluudella salattu vihje johdatti meidät seuraavalle rastille, boten 
anna -biisin soidessa vasta seitsemättä kertaa. Ensimäinen rasti oli tyhjentänyt kiitettävän 
osan kasseista ja täydennystä oli haettava paristojen oston yhteydessä. ”Luulis riittävän”. 
Oulun normaalikoulun (kohtisuorakoulun?) pihalla oli YKHS:n nerokas rasti. Tavaroiden 
tunnistaminen oli yksinkertaista, vaikka toistemme ja puhumamme kielen tunnistaminen 
alkoi käydä hankalaksi. Hinttikasikin onnistui kuin vanhoilta tekijöiltä. Toinen osa joukku-
eesta demonstroi varoittavin esimerkein kuinka hiihtohissiä tulisi käyttää, ja mitä kaikkea 
siinä voi käydä. Taisi lipsahtaa eräältä jäseneltä housutkin vahingossa pois jalasta. Nimeä 
ei voida julkaista, mutta A:lla se alkaa ja päättyy -ntti-Kalle. Kohti seuraavaa suoritusta…

Sähkönsiniset Anne Koljonen, Tuomo Pieti, Oiva Arvola, Antti-Kalle Länsman ja 
Ville Brunou suuntasivat kohti kotiaan seuraavan vihjeen turvin, eli SIK:n kiltahuoneelle. 
Aiheena pantomiimi, vikipedian mukaan sanaton esitys, joka perustuu esittäjiensä eleisiin, 
ilmeisiin ja liikkeisiin. Eleet, ilmeet ja liikkeet paloivat kyllä syvästi päähän, tuskin niistä 
ikinä pääsee eroon. Kuvittelematonta huumoriahan siitä syntyy kun yrittää esittää esimer-
kiksi kondensaattoria tai big brotheria. Goatsen arvaamiseen ei tältä joukkueelta mennyt 
kuin se vaivainen 0,1s, asia kun oli tuttu muistakin yhteisistä leikeistä. Multivibraattorin 
esittämisestä ei tässä julkaisussa ehkä voida mitään mainita. Lopulta taas kassit tyhjäksi, 
tuomarit iloiseksi, pisteet lappuun ja kohti seuraavaa rastia.

Tässä vaiheessa alkoi meno olla jo niin railakasta, jotta saimme ihan siitä kuul-
lakin. Koneen saunalla seuraavan rastin aiheena balettiesitys ja vaatimuksena tiettyjä 
rooleja. Taisi olla ensimmäinen kerta kun tiimin toinen sukupuoli päätti ottaa housut pois. 
Tuomaristo oli kovin vakuuttunut pojista, eli siis tiimin esityksestä. Loppuhuipennuksessa 
esiintyneet munatonmies (eli illan aikana kuuluisaksi tullut stringipoika-Oiva, jonka nimi 
jääköön mainitsematta) ja stringit saivat aikaan kohonneita verenpaineita ja alkoholimää-
riä, mikä välillisesti vaikutti myös puolitäysien kassien tyhjentymiseen. Idolstuomaritkin oli-
sivat olleet kateellisia poikain lauluesityksestä, mutta sivuosuutena laulu oli vasta alkua. 
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 Kassit olivat tyhjentyneet, seuraava rasti olisi vihjeen mukaan onneksi lähempänä 
keskustaa, joten pussien täyttämiseen jäi aikaa.  Omat bileet jatkuivat Alppilan marketissa 
ja valtion virallisessa alkoholiliikkeessä. Bilettäessämme törmäsimme myös vartijoihin, 
jotka eivät saaneet Haddawayn What is Love biisistä ja Boten Annasta tarpeekseen vaan 
tulivat iloisesti pyytämään lisää laatumusiikkia. Kassit saatiin jälleen täyteen. Jouduimme 
kuitenkin jättämään tutuiksi tulleet vartijamiehet alkon lähistölle ja siirryimme kohti seu-
raavaa rastia. Matka oli pitkä ja janoinen, joten yksimielisesti päätimme pysähtyä Tuiran 
patosilloille nauttimaan hieman ohrapirtelöä sekä vähän tanssahtelemaan. YMCA:ta tans-
siessamme huomasimme rastin läheisyydessä n. 300m päässä. Rastilla täytyi pujottaa 
kananmuna oikeasta hihasta sisään ja vasemmasta lahkeesta ulos. Teimme nopeita lasku-
ja ja päätöksiä ja tulimme siihen tulokseen että mitä vähemmän vaatetta, sitä nopeammin 
muna kulkee. Viisihenkinen Sik ja Siniset Liivit (sekä puoltoistapromillea per tunti toiseen) 
olikin ensimäistä kertaa koko poppoo ilman (lähes kaikkia) housuja ja paitoja. Uuden 
ennätyksen tehdessämme riemuitsimme aikamme, kunnes saimme totaalitylytyksen lap-
puumme, valerasti. Erinomainen suoritus ja ”luetaampa se vihje vielä uudestaan.” 

 Edellisestä rastista motivoituneina riisujina valmistelimme seuraavalle rastille ko-
reografian jonottaessamme, jolloinka saataisiin tuomarit heti mukaan positiivisella asen-
teella. YMCA soimaan ja vaatteet pois ja piirileikkejä ja tanssia. Tanssiin keskittyneinä 
annoimme lapun tuomareille ja kohtasimme nolon totuuden. Emme olleet ainoastaan puo-
lialasti, alkoholin vaikutuksen alaisena ja tanssimassa YMCA:ta Ainolassa museon takana, 
olimme myös väärällä rastilla. ”Jos nyt vielä kerran luettais se vihje…”
 Muistikuvien lisäksi iltakin alkoi hämärtyä. Kesäteatterilla päätimme kuitenkin käy-
dä näyttäytymässä ja omstarttia saimmekin kuulla moneen otteeseen. Lavalla oleminen sai 
uuden merkityksen speksin muodossa, jolloinka interaktiivisuus pääsi huippuunsa. Väli-
aika, kahvia ja pullaa. Tuomaristo tykkäsi kiihkeämielisestä pahis/hyvis teemasta; nais-
kauneutemme Anne varastetaan, hyvikset noutaa rinsessan parempiin piireihin ja bileet 
jatkuvat. Lopuksi vielä omstarttia ja vähemmän vaatteita, housut saivat lähteä. Lupasivat 
vielä lisäpisteitä jos edelleen vähenee, ja eikun naps ja bokseritkin olivat historiaa, tuoma-
rit todistivat jälleen mieskauneutta stringeissä. 



25TEKSUUTIMET  03/2006

Arkkaritalolla laulattaa. Saimme vihdoin ottaa oikein luvalla Kalut kouraan. Siitä 
kalusta ei ihan heti päästettykään irti. Saimme laulaalollotella kurkut tyhjiksi ja koreogra-
fiatkin löytyivät. Tällä rastilla kuultiin poikain suusta idolskamaa, kalut pääsivät arvoon 
arvaamattomaan. Ville Brunou kuoron johtajana johdatti SIKin hekumallisen tiimin täysiin 
kuuteen pisteeseen. Kiistatta osuutta asiaan oli myös Anne-Marialla, joka onnistui viettele-
mään miespuolisen tuomarin täysin hurjaksi häräksi. Siellähän jo aneltiin naiskauneuden-
kin heittävän vaatteita vähemmälle, ”ihan vain näin tasavertaisuuden nimissä”. Olimme 
niin onessamme jotta ihan kaatuilimme pyörälläkin jo pihalla lähtiessämme. 

SAS takapiha, pimeä. Rastin aiheena pukemisviesti. Ryhmän muut jäsenet puke-
vat yhden ja sitten juostaan puu ympäri. Hoksasimme että tamineet on helpompi pukea, 
jos vähentää hieman omaa vaatetusta, mutta sitä emme huomanneet kuinka vaatteiden 
vähentäminen herättikin erään rinsessan mielenkiinnon ja rastilta jäikin lähinnä mieleen 
”persevertailu”(Tulos tästä jäi hieman epäselväksi). Tämän suoritti jokin vaaleahiuksinen 
taskukokoinen biokemisti eräänlainen kimalteleva tiara päässään. Huph, ja matka viimei-
selle rastille ennen grandebileitä.

Tässä vaiheessa hoksasimme että varustuksessamme on puutteita. Litran mai-
topurkki oli jo aikaisemmin ostettu, mutta kuittiin tarvittiin VR:n leima. Lunta ei ollut, eikä 
liioin lämmintä ruokaakaan. Jaoimme tietomme ja hajaannuimme, Ville hakemaan VR:ltä 
leimaa, Tuomo ja Anne ruokaa ja drinkkikuittia ja Oiva ja Antti-Kalle lunta. Tavarat haalittu-
amme kokoonnuimme toripoliisilla ja siirryimme kohti viimeistä rastia, jokainen kokemusta 
rikkaampana. Toimme käsketyt tarvikkeet ja jätimme laput tuomaristolle, taisi myös alko-
holikin kelvata. Oli aika siirtyä kohti Onnelaa grandebileisiin ja odottelemaan tuloksia. 

Onnelassa bilettäminen sujui erinomaisesti, kuten tähänkin asti. Tanssilattia täyttyi 
ja riemu virtasi. Konfrensseja ei ainakaan virallisesti järjestetty, ei. Kahdentoista kieppeillä 
dj-pöydän valtasi OTYn puheenjohtaja, ja virallinen teekkarihymni raikui, oli aika julkistaa 
tulokset. Känninen ryhmä vannoi tässä vaiheessa, ”Kävi miten kävi, niin hauskaa meillä oli 
ja se on tärkeintä”. Usko omiin mahdollisuuksiin oli kuitenkin olemassa. Diplomin hakemi-
nen ja OTYn puheenjohtajan mielekäs halaaminen palkintojenjaossa olivat vain muodolli-
suus tässä koko mahtavassa tapahtumassa. Ei ollut epäselvyyksiä oliko fuksisuunnistus 
ottanut paikkansa tämän vuoden parhaimpana tapahtumana!



Teekkariexcursio 7.-8.11.2006
Oulu - Raahe - Vaasa - Oulu

Hinta on 10 e  (sisältää matkat, majoitus ja yritysvierailut)

ohjelma alustavasti:

Tiistai 7.11.

klo8.00  Lähtö yliopistolta
klo10.00   Vierailu Ruukin 
tehtaalla Raahessa
(esittely, lounas, 
tehdaskierros ja muuta 
kivaa)
klo20.00 Lähtö kohti 
Vaasaa
klo23.00 Majoittuminen 
ja vapaata oleskelua

Keskiviikko 8.11.

klo13.00  Vierailu 
Wärtsilän tehtaalla 
Vaasassa
(mm. yritysesittely, lou-
nas ja tehdaskierros)
klo18.00 kohti Oulua
~ klo23 Oulussa

Teekkariexcursiota tukemassa:
Ruukki                        Wärtsilä
http://www.ruukki.com/        http://www.wärtsilä.fi /

ilmoittautuminen ja 
maksuohjeet:

OTY:n ilmoitustaululla

Ilmoittautumisaika: 
16.10.2006 klo 12.00 
- 1.11.2006 klo 17.00






