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  Pääkirjoitus

Syksy tuli, syksy eteni ja kohtapa se alakaa ollakin jo hiljalleen ohi. Pal-
jon on kuitenkin vielä tulossa, joten seuraa OTY:n tapahtumakalenteria 
yhdistyksen nettisivuilta pysyäksesi ajan hermolla oululaisen Teekkari-
elämän pyörityksessä. Syksyn osalta tapahtumat alkavat olla jo voiton 
puolella mutta keväällä onkin sitten vuorossa taas jos jonkinmoista 
kinkeriä.

Tällä kertaa lehdestä löytyy juttua niin edarivaaleista, Teekkarilupista 
ja lyhyt katsaus jokavuotisesta renkaanvaihtotempauksesta, joka oli 
jälleen menestys. Jos tekstiä osaa suoltaa niin allekirjoittanut päivys-
tää osoitteessa tiedotusvastaava@oty.fi, juttua tulemaan vaan.

Vaan eipä siinä! Käy ahkerasti kiltasi sekä Teekkariyhdistyksen järjes-
tämissä tapahtumissa, ne on järjestetty juurikin sinua varten. Ja tut-
tuun tapaan oty@oty.fi auttaa lähes vaivaa kuin vaivaan.

- Kesne
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   Vive la France! No Alcohol!

 Oikein toimintarikasta syksyä kaikille. Kaikkea hauskaa on ehtinyt 
jo tapahtua ja vielä on paljon edessä ennen kuin vuosi vaihtuu. Histo-
riakin päätti toistaa itseään ja tämän syksyn fuksit ovat jälleen kerran 
aikaisempia nuorempia. Kuinkahan kauan tämä voi näin jatkua?
 Tämä syksy on Teekkariyhteisöllemme erityisen haasteellinen. 
Nimittäin 7.11. on Ylioppilaskunnan edustajistovaalit. Vanhemmilla ak-
tiiveilla on varmasti tuoreessa muistissa kahden vuoden takainen vaa-
litappio, jolloin Teekkarei-
den valta edustajistossa 
pieneni. Tänä vuonna on-
kin tehtävä erityisen pal-
jon työtä, jotta ihmiset 
saadaan vaaliuurnille. 
Muistakaa siis käydä ää-
nestämässä ja ottakaa 
kaverinnekin mukaan.
 Kesällä vietettiin 
Rapujuhlat ja Beach Par-
tyt poikkeuksellisesti 
samana päivänä. Aina-
kin Rapujuhlien osallis-
tujamäärästä päätellen 
tämä järjestely oli toimiva. 
Tämä tietenkin on pieni asia verrattuna siihen, että OTY:n omistama 
Pesti-työmarkkinapäivät oy fuusioitiin osaksi Teekkarilupi oy:tä ja uusi 
Teekkarilupi sai kertaheitolla uudet toimijat. Tämä on jo aiheuttanut 
muutoksia kodissamme Teekkaritalossa, mutta tästä asiasta kertoo 
enemmän Puheenjohtaja Länsimäki sivulla X.
 Haluan muistuttaa teitä tulevasta vaalikokouksesta, jossa teistä-
kin voi tulla Teekkariyhdistyksen toimija ensi vuodelle. Vaalikokouksen 
päivämäärä on ke 28.11. mutta lisätietoa saatte hieman aikaisemmin 
kähmintäsaunassa to 22.11., joten sinne kaikki paikalle! Saapumalla 
kähmintäsaunaan ette tietenkään vielä sitoudu mihinkään.

Mukavaa syyslukukautta!

- Tuomas ”Super Tom” Havela
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   VITUTUS - VOIKO SIIHEN KUOLLA?

VAROITUS: TÄMÄ JUTTU ON KIRJOITETTU OIKEASTI VITUTUKSEN ÄÄRELLÄ!!!

Käytävällä:
- Vituttaa
- No mikä?
- No vittuku tuo yks on noin vaikia, vituttaa
- Joo, ymmärrän, se on semmosta. Otaha iisisti..

 Ja paskat. Kuka sen muka ymmärtää, kun vitutuksen urhikaan ei selvästikään 
edes itse tajua missä mennään. Mitä kaverin vitutus tässä kertoo, mitä se on? Kerro, 
nyt, ennenku mennään eteenpäin.
 
Vitutus on pahaa oloa. Ajattelepa tilanne, jossa juuri ostamasi lamppu meneekin 
asennuksen yhteydessä rikki. Vituttaako? No vituttaa. Tai jos kaadut pyörällä ja uusi 
takki menee likaiseksi. Vituttaako? No tottakai vituttaa. Entä jos menetät työpaikkasi 
jonkin tyhmän humalpäissään möläytetyn hölyn vuoksi. No voi vittu ku vituttaa.

SIIS MITÄ VITTUA?
=================
Vitutus on HARVINAISEN HUONO ILMAUS. Se voi viitata vihaan, ahdistukseen, pel-
koon, raivoon, suruun, ikävään, pettymykseen, masennukseen kuin vain siihenki että 
pitäisi saada olut mutta kun ei ole kaapissa. Termi “vituttaa” on siis ihan vitun paska 
keino kertoa pahasta olosta. Itseäni vituttaa koko termin käyttö.
 
Tuumataampa oikeasti hetki: Kun internet-ilmiö räjähti käsiin, pelättiin että nuorten 
ihmissuhteet kuolevat täysin kun kaikki istuvat koneella. No kippaskappas, niinhän 
siinä sitten kävi että verkottuminen ei ole ollut koskaan yhtä voimissaan kuin ny-
kyään. Messenger esimerkiksi toimii valtavana välittäjäkanavana niin nuorilla kuin 
vanhemmillakin. Netin kanssakäymiset ovat ihan samanlaista ihmissuhdekanssakäy-
mistä kuin livenäkin.

Jaa että samanlaista? Kuvittelepa seuraava:
   
  Messengerissä:
 Teppo:  Vituttaa
 Kata:   No mikä?
 Teppo:  No vittuku tuo yks on noin vaikia, vituttaa
 Kata:   Joo ymmärrän, se on semmosta. Otaha iisisti..

Niin mitä vittua taas? Tästäkö pitäisi saada jotensakin selvää. Nyt emme ole kanssa-
käymisissä ihmisen kanssa ja pelkkä teksti näkyy. Ei mitään tietoa onko kaveri ehkä 
itkun partaalla vai onko ahdistus kenties ihan lievää. Mennäämpä työelämään niin 
ihme ja kumma kyllä esimiehet pitävät aina livekontaktia parempana kuin verkon 
kautta muodostuvaa. No ei ihme. Messenger tässä on melkoinen analogia termiin 
“vitutus” - paljon jää puuttumaan, vaikka näennäisesti asia selvää onkin.
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KOOTTUJA VITUTUKSIA KIRJOITTAJAN SUUSTA
=======================================
Tämän jutun laukaisina on ankara vitutus siitä, miksi ihmisrotu on niin vitun persees-
tä. Kaikkihan alkoi paljon pienemmistä partikkeleista, mutta niin siinä vain aina käy 
että koko elämä ja maailma on paskaa. Sen kiteytymä tulee kuitenki siitä, miksi kovia 
ja karskeja miehiä arvostetaan aina niin MIEHISINÄ ja ÄIJINÄ. Joo onhan se siistiä 
nostaa punttia ja kasvattaa habaa + juoda olutta ja pelata naisilla. Mutta sittenkun 
päästään asioihin, jotka saattaa haavoittaa itteä niin aijai! Samalla hetkellä ollaan 
peittelemässä ja kieltämässä - ehei, en minä. Ole hiljaa, ole hiljaa. Saattaa maine 
mennä. Shh.
 Mainittakoon tämäkin fakta, että lääketiede on aivan määritellyt sairaudeksi 
sen, ettei kykene puhumaan tunteistaan. Sairaudella on aivan oma nimikin, mutta 
enhän minä sitä saa tietenkään päähäni juuri tällä hetkellä. Sitä SAIRASTAVA pidet-
täisiin kuitenkin varmasti äärimmäisen kovana ja respectinä kaverina, koska pystyy 
niin kylmäveriseen toimintaan esim. iskupuuhissa. Aivan unelma mies! Lienen itse 
kuitenkin toisella tapaa sairas kun ajattelen valtavirran vastaisesti, että näin se taas 
kummasti todellisen munan mitta lyhenee mitä raskaampaan kaliberiin “vähän se on 
pelimies”-faktori kasvaa.
 Kaiken lisäksi minua vituttaa tässä se, miten suuri osa lukijakuntaa tuomitsee 
minut tämän artikkelin perusteella pettyneeksi, masentuneeksi lusmuksi. Kyllä, sen-
kus teette niitä summauksianne. Väitämpä kuitenkin, että ymmärtäisitte asian jos te-
kin tulisitte ulos sieltä kommuunikuutiostanne, josta maailmaa on mukava tutkiskella 
ja tikulla tökkiä. On olemassa rohkeasti ajattelevien ihmisten kerhokin - täällä onkin 
vielä aivan liikaa tyhjiä paikkoja.

Siis minua vituttaa? Ei.

 Olen hyvin vihainen joistain asioista ja negatiivisesti hämmästynyt toisista. 
Alakuloinen tietyistä seikoista ja jopa masennukseen asti pettynyt. Minua inhottavat 
tietyt asiat ja ihmisten näkemykset, mutta ymmärrän silti surullisena miksi asiat ovat 
kuten ovat. Kertoiko ehkä hieman enemmän jo.

VOIKO SIIHEN KUOLLA?
====================
Ihmisiä kuolee sydänsuruihin. Ihmisillä paukahtaa verisuonia henkisen rasituksen 
johdosta. Ihmiset tekevät murhia vihan saattamana. Ihmiset saattavat tappaa itsen-
sä äärimmäisen surun kynsillä. Ihmiset tekevät vaikka mitä vitutuksen alaisena.
 Siitä sopii miettiä, voiko vitutukseen kuolla. Sen vain sanon, että kun kaveri 
seuraavan kerran valittaa että vituttaa, niin otapa hetki ja tuumaa mikä sillä oikein on 
hätänä. OIKEASTI. Tämä maailma ei todellakaan tuhoudu yhtään enemmästä välittä-
misestä, avoimesta suhtautumisesta, rohkeasta pehmeänä itsenään olemisesta eikä 
pienistä ajattelutuokioista aina silloin tällöin.

- Nuori vihainen mies, jota vituttaa
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Valmistumisen jälkeisestä elämästä

Teksun toimitus on viime keväästä lähtien suorittanut empiiristä tutki-
musta koskien opiskelijoille sangen absurdia aihekokonaisuutta: val-
mistumisen jälkeistä elämää. Tutkimustulosten analysointi on edelleen 
käynnissä, mutta 1 hengen tutkimusryhmä on kuitenkin onnistunut ja-
ottelemaan tutkimuskohteena olevan 1 hengen otannan valmistumisen 
jälkeiseen elämään liittyviä vaiheita kronologiseen järjestykseen. Teks-
ti sisältää tarpeettomia yleistyksiä, on irrelevantti ja epätosi.

VALMISTUMINEN
Valmistuminen on mahdollista ja myös välttämätöntä kaikille tutkinnon 
suorittaville. Valmistuminen on mukavaa. Vaikka alitajunnassaan asi-
an olisi kieltänyt, tähtäävät kaikki opinnoissaan kuitenkin valmistumi-
seen.

VALMISTUJAISJUHLAT
Valmistujaisjuhlat ovat välttämättömät kaikille tutkinnon suorittavil-
le. Valmistujaisjuhlat ovat mukavat. Vaikka alitajunnassaan asian olisi 
kieltänyt, tähtäävät kaikki opinnoissaan kuitenkin omiin valmistujais-
juhliinsa.

TÖIDEN ETSIMINEN
Töiden etsiminen ei välttämättä ole mukavaa. Töitä etsiessään joutuu 
tutkimaan ja arvioimaan itseään ja omaa osaamistaan. Mikäli töiden 
etsimisestä tulee pitkä ja jatkuva prosessi, voi ihminen helposti ma-
sentua. Masentuneena on vaikea hakea töitä. Masentuneena on helppo 
löytää Caio. Onneksi vastassa on aina seuraava vaihe.

TÖIDEN LÖYTÄMINEN
Töiden löytäminen on mukavaa. Töitä löytäessään joutuu tutkimaan ja 
arvioimaan itseään ja omaa osaamistaan. On mietittävä, vastaavatko 
tarjotut työt omaa osaamistaan. On priorisoitava elämänsä asioita ja 
mahdollisesti luovuttava opiskelupaikkakunnastaan, opiskelutovereis-
taan ja Caiosta.
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TYÖELÄMÄÄN SIIRTYMINEN
Työelämään siirtyminen on jännittävää ja hämmentävää. Mm. seuraa-
vat asiat voivat jännittää ja hämmentää: miltä esimies näyttää, pystyn-
kö suoriutumaan työstäni, tarjoaako työni minulle haasteita, järjeste-
täänkö työpaikalla kesäjuhlat, tarkastetaanko Caiossa opiskelijakortin 
leiman ajantasaisuus.

TYÖELÄMÄSSÄ ALOITTAMINEN
Työelämässä aloittaminen on sopeutumista ja kapinoimista. Leipään-
tyneet työtoverit tukkoisine asenteineen harmittavat ja muistuttavat 
tulevaisuuden minästäsi. Kapinahenkensä voi osoittaa työtovereilleen 
esimerkiksi ilmaantumalla kerran kuukaudessa krapulassa töihin. Työ-
elämässä aloittaessaan voi huomata, että on opintojensa aikana käynyt 
aivan vääriä kursseja aivan väärällä intensiteetillä.

TYÖELÄMÄÄN TOTTUMINEN
Työelämään tottuminen tapahtuu nopeasti. Erityisesti tottuu saamaan 
palkkansa ansionsa mukaan joitamia kertoja opintotukea suurempana. 
Työelämään tottumisen vääjäämätön seuraus on elintason nousu. Työ-
elämään tottuessaan hyväksyy sen, että on opintojensa aikana käynyt 
aivan vääriä kursseja aivan väärällä intensiteetillä.

ENTÄ SITTEN?
Tutkimusryhmä ei ole vielä kokenut elämää työelämään tottumisen 
tuolla puolen. Tulevaisuuden vaiheita lienevät leipääntyminen, piirakoi-
tuminen ja keksittyminen. Tämä juttu on todisteena siitä, että yksi vai-
he Teekkarin valmistumisen jälkeisessä elämässä on TYLSIINTYMINEN. 
Aiemmin sapelin tavoin toiminut kieli muistuttaa perunavoinuijaa. Asia-
sisältö on vajaa ja toistaa itseään. Tähän on paras lopettaa. Empiirinen 
tutkimus jatkuu, tuloksista ei tulevaisuudessa raportoida.

Kirjoittanut: KirsDI
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Ohjelmistokehityksen- ja ylläpidon
sekä projektijohtamisen asiantuntija

Ixonos on ICT-alan palveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen joustavia, 
näiden kilpailukykyä ja riskien hallintaa tukevia ohjelmistokehityksen, 
ohjelmistoylläpidon ja projektijohtamisen ratkaisuja. Ixonosin asiakas-
kunta koostuu johtavista kansainvälisillä markkinoilla toimivista mat-
ka- ja älypuhelinvalmistajista, mobiiliverkkotoimittajista ja teleope-
raattoreista sekä kotimaisista mm. finanssisektorin yrityksistä.

Ixonosilla on pääkonttori Helsingissä ja lisäksi toimipaikat Haapajärvel-
lä, Jyväskylässä, Kemissä, Oulussa, Rovaniemellä, Salossa ja Tampe-
reella sekä Tallinnassa ja Kosicessa (Slovakia). Konsernin palvelukses-
sa on yli 600 henkilöä.

Yhtiön liikevaihto v. 2006 oli 39,2 milj. euroa ja liikevoitto 3,9 milj. 
euroa. Liikevaihto kasvoi 43 % ja liikevoitto 57 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Ixonos Oyj on kannattava pörssiyhtiö, jonka toiminta on 
edelleen voimakkaassa kasvussa.

Haemme jatkuvasti osaajia mm. seuraaville osaamisalueille:
C++, Symbian, Java, testaus

Tervetuloa rakentamaan uutta kansainvälistyvää Ixonosia!
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Seuraa Juuson edesottamuksia Pittsburgissa osoitteessa www.juusoamerikassa.net

Lähde vaihtoon ja näe maata ja ilmaa, 
ja ehkä jotain siitä välistäkin

(Varoitus! Seuraavaksi vuorossa Teksun historian pisin lause! -ptoim.huom)

Vaihtoonlähtö on helppoa,  ei tarvitse kuin [ainakin Amerikkaan haetta-
essa (tarina tulee puoliksi ulkomuistista eikä allekirjoittanut ota vastuu-
ta virheistä )] valita mihin lähtee, tarkistaa, onko kyseiseen yliopistoon 
mahdollisuutta lähteä haluamanasi aikana (www.oulu.fi/intl), todeta 
että on ollut opiskelijana Oulun yliopistossa yli vuoden, tarkistaa että 
kohdeyliopisto tarjoaa sopivia kursseja juuri sinulle, tarkistaa täytyykö 
kohteeseen toimittaa TOEFL-testin tuloksia, päättää kuinka pitkään ha-
luaa vaihdossa olla (yleensä 3-12kk), tehdä hakemus Oulun yliopistolle 
ja liittää siihen englanninkielinen opintosuoritusote, kielitodistus (kie-
likeskuksen opettajalta cimon kaavakkeelle), opiskelijan itsensä kir-
joittama ns. motivation letter (sisältää halutun yliopiston nimen, omat 
halut ja opintosuunnitelman (tässä vaiheessa siis pitää etsiä ulkomai-
sen yliopiston kurssitarjonta (löytyy yleensä samoilemalla yliopiston 
sivuilla tovin aikaa ja kyselemällä mr. Googlelta välillä valaistusta))) 
sekä mahdollisesti suosituskirje opettajalta joka tuntee opiskelijan, to-
distus, että kurssit on hyväkäsiluettavissa takaisin tullessa (yleensä 
opintoneuvojan allekirjoitus on ihan pätevä), odota kutsu haastatte-
luun, mene haastatteluun, jos tulit valituksi Oulun yliopiston puolesta 
täytä stipendikaavake (saat 1050e ja kun tulet takaisin Suomeen ja 
kerrot kokemuksistasi saat 50e lisää), varaa TOEFL-testiin aika (jos 
pitää), maksa se, käy Helsingissä testissä, täytä varsinainen hakemus 
kohdeyliopistoon, jos kohdeyliopisto hyväksyy hakemuksesi täytä ter-
veydentilaasi koskevat tiedot halutulle lapulle (Tuberkuloosi on pelätty 
tauti vielä nykyään), huolehdi rokotukset kuntoon (joissakin paikoissa 
vaaditaan jotain), hanki asunto/ täytä asuntolapaikkahakemuspape-
rit, hanki vakuutus ja varmista, että se täyttää kohdeyliopiston vaa-
timukset, peru lehdet joita tilaat, tee päätökset Suomen asumuksia-
si kohtaan, täytä viisumihakemuspaperit (ei passaa tunnustaa jos on 
osallistunut juutalaisvainoihin toisen maailmansodan aikana tai kuuluu 
johonkin terroristijärjestöön :)).                       
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Valmistaudu kertomaan myös mummon kissan kaiman ruokakupinval-
mistajan tehtaan henkilöstöpäällikön vaimon tyttönimi, maksa sähköi-
sesti luettavan viisumin maksu, varaa aika viisumihaastatteluun, käy 
ottamassa vaatimukset täyttävä naamakuva, käy noin 2min haastat-
telun takia Helsingissä (ottaa ne siellä sormenjäljetkin), varaa lennot, 
ole tietoinen kohteestasi mihin olet menossa USAssa, sillä ilman tätä 
osoitetta ei maahan ole menemistä, täytä lentokoneessa parit lappu-
set (mitä olet viemässä maahan ja kuka on viemässä), anna tullissa 
sormenjäljet lasipinnalle ja nauti vapauden ilmapiiristä. Helppoa kuin 
mikä. 

Tee vielä lisäksi vaadittavat toimenpiteet jotka jäi tässä mainitsematta. 
Jos haluaa lähteä vaihto-opiskelemaan johonkin Euroopan maahan me-
nettely on hieman erilainen. Olen kuullut sen olevan myös hieman vai-
keampi. Tornihuhun mukaan täytyy vain kävellä osaston vaihtoasioista 
vastaavan puheille, käydä kahden paperin sota ja lähteä vaihtoon kah-
den viikon päästä tästä. Mutta entäs mitä löytyy sieltä maan ja ilman 
välistä? Vastaan siellä voi tulla hassuja ihmisiä hassuine mielipiteineen, 
voitettavia vaikeuksia, erinäköistä kasvillisuutta ja jopa paljaaksi ajel-
tua metsää, uusia tapoja, hienoja autoja, uusia juomia ja pelejä, tai 
vaikka orava tai gerbiili, ajan kulumisen suhteellisuus, hassuja asustei-
ta ja tyylejä ja jonain päivänä voit tavata/ löytää myös itsesi ja seuraa-
vana päivänä voit tutustua tähän heppuun johieman tarkemmin.

                                  Täällä Juuso Kangas ja Pittsburg, Kansas, USA
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Weme.fi – Tekniikan naisten verkkoyhteisö

Kaipaatko keskusteluja ja vuorovaikutusta muiden tekniikan alalla toimivien naisten 
kanssa? Weme.fi-verkkoyhteisön tavoitteena on lisätä tekniikan alalla toimivien nais-
ten yhteisöllisyyttä.

Weme.fi tukee teknologia-alan yrityksissä ja 
tutkimuslaitoksissa työskentelevien naisten 
verkostoitumista, uralla etenemistä ja arjes-
sa jaksamista. Verkkoyhteisö on suunnattu 
myös tekniikan alaa opiskeleville naisille. 

Vastauksia itseä askarruttaviin kysymyksiin 
voi saada muun muassa keskustelujen kaut-
ta. Keskustelualueella voi jakaa kokemuksia 
muiden tekniikan alan naisten kanssa työ- ja 
arkielämästä, saada uusia kontakteja tai ha-
kea vaikkapa mentoria itselleen. Lisäksi yh-
teisössä on tietoa yrittäjyydestä ja työhyvin-
voinnista sekä blogeja ja uratarinoita.

Verkkoyhteisössä voi esiintyä rohkeasti oma-
na itsenään tai anonyymisti nimimerkillä. 
Weme.fi:ssä on myös mahdollisuus perustaa 
omia keskusteluryhmiä esimerkiksi muiden 
samassa tilanteessa olevien kanssa.

Verkkoyhteisö julkaistiin Teknillisen korkeakoulun naistenpäivän tapahtuman yhtey-
dessä vuonna 2007 ja rekisteröityneitä käyttäjiä on lokakuussa 2007 yli 800. 

Weme.fi-verkkoyhteisö on kehitetty WomEqual-hankkeessa, jonka tavoitteena on ol-
lut kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan teknologia-alan yrityksissä tai tutkimus-
laitoksissa työskentelevien naisten etenemistä urallaan sekä naisten innovaatiotoi-
mintaa ja yrittäjyyttä. Lähtökohtana on verkostoihin, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen 
liittyvän osaamisen vahvistaminen. Projekti on kolmivuotinen (2005–2007) ja se on 
osa Equal-yhteisöaloiteohjelmaa, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), 
opetusministeriö ja kunnat. Hanketta hallinnoi Teknillisen korkeakoulun sähkö- ja 
tietoliikennetekniikan osasto.

www.weme.fi

Projektipäällikkö Pirjo Putila 
Puh: (09) 451 2209 / 050 301 0613 
pirjo.putila@tkk.fi
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Teekkarilupin tervehdys

Niin se aika vaan kuluu ja odottamattomia asioita tapahtuu. Sitä kun luu-
li olevansa jo selvillä vesillä ja irti oikeastaan kaikesta teekkaritoiminnasta, 
mutta yhtäkkiä saikin huomata olevansa taas ainakin kyynärpäitä myöten 
sekaantunut toimintaan. Tällä kertaa olen sotkenut käteni hommaan nimeltä 
Teekkarilupi oy.

Olen n+1:n vuoden sähköteekkari ja ainejärjestötoiminta on tullut tutuksi 
useamman vuoden ajalta. Muut firmassa mukana olevat ovat myöskin wan-
hemman sukupolven opiskelijoita, jotka ovat olleet mukana kaikennäköisessä 
yhdistystoiminnassa. Pallontallaajia pyörittää Määtän Lasse ja talovastaavana 
häärii Pihlajamaan Heli. Pesti-päiviin liittyvistä asioista vastaa Ohtosen Jukka 
samalla, kun Pohjasen Mika istuu rahakirstun päällä. Palsolan ja Ojalan Antit 
vastaavat siitä, että firman laki- ja raha-asiat ovat kunnossa.

Tavalliselle riviopis-
kelijalle Teekkari-
lupi oy ei juuri näy 
mitenkään, mutta 
taustalla sitä töi-
tä tehdäänkin. Ke-
sän aikana tapahtui 
erinäisiä yritysjär-
jestelyjä ja Pesti-
työmarkkinapäivät 
Pallontallaajineen 
sulautui Teekkarilu-
pin kanssa uudeksi 
Teekkarilupi osake-
yhtiöksi. Näkyvin 
hyöty tästä opis-
kelijalle on Teek-
karitalo, jota vuok-
rataan erilaisiin 
tilaisuuksiin. Ttalol-
la on jo tälle syksyl-
le ehtinyt tapahtua-
kin kaikennäköistä 
(kiitoksia vaan tal-
kooporukalle!!!). Ja 
vielä tulee tapahtu-
maan enemmänkin, 
mutta ei hoppuilla, 
vaan tehdään asiat 
kunnolla ajan kans-
sa.

Ennen...                               ...ja jälkeen!
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Nyt Ttalolle on tullut uusia pöytiä ja tuoleja, joilla yleisilmettä on saatu muutettua 
huomattavasti, ehkäpä jopa parempaan suuntaan. Asiaan saattaa vaikuttaa myös se, 
että vuosikausia hoitamattomana ollut lattia käsiteltiin parempaan kuntoon. Wan-
hana jarruna voin sanoa, että talkoopäivän iltana auringon paistaessa sisään Ttalon 
ikkunasta tuntui kuin Ttalo olisi herännyt uuteen elämään valmiina vastaanottamaan 
uusia vuokralaisia seiniensä sisälle. Lattia suorastaan häikäisi! Enpä ollut moista en-
nen  nähnyt niiden seinien sisäpuolella.

Jos tällaisilla pienillä projekteilla saataisiin Ttalon imagoa nostettua ja se pysyisi tu-
levaisuudessakin paremmassa kunnossa, niin tulevatkin opiskelijat pääsisivät naut-
timaan teekkaritalon luovasta ilmapiiristä ja ihmettelemään erikoisia rakenteellisia 
ratkaisuja. Eiköhän yhdessä puhalleta samaan hiileen ja pidetä teekkarien oma ”koti-
kolo” kunnossa tästä lähtien? Aikuiset ihmiset kuitenkin osaavat jo käyttäytyä, ehkä 
jopa Teekkaritkin :D

Lisäksi lupilla on ”Pallontallaajat.net” nettiportaali, josta reppureissaajat ja muut 
omatoimiseikkailijamatkailijat voivat hakea tietoa eri matkakohteista ja siitä, miten 
pääsee paikkoihin, joihin normimatkatoimistot eivät edes maksusta vie asiakkaita. 

Sivuilta löytyy tietoa 
myös siitä, miten pää-
see mahdollisimman 
halvalla mahdollisim-
man kauas. Pallontal-
laajat.net on tarkoitettu 
ennen kaikkea omatoi-
mimatkailijoille, jotka 
haluavat reissuiltaan 
huomattavasti enem-
män, kuin mitä etelän 
pakettimatkoilla on tar-
jota. Kannattaa käydä 
tutustumassa sivustoon 
ja ottaa kaikki hyöty sii-
tä irti.

Jos tunnet, että vasa-
ra- ym. remppavehkeet 
pysyy kädessä tai että 
lentokentät on tutumpia 
kuin Linnanmaan luen-
tosalit, niin ota toki yh-
teyttä meihin. Tekijöitä 
tarvitaan aina, sekä 
Ttalolle että Pallontal-
laajatiimiin.

Teekkarilupin puolesta
//Eero Länsimäki
//www.teekkaritalo.fi
//www.pallontallaajat.net
//etunimi.sukunimi
  @teekkaritalo.fi

Ennen...                               ...ja jälkeen!
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Tekniikan ja talouden ehdokkaat
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Oulun Paitapaino Oy
Teekkarimaisen hauskat lahjat omista ku-
vista tai omilla logoilla/teksteillä. Paidat, 
mukit, kalenterit, hiirimatot, lautaset, pa-
lapelit ja paljon muuta.
Teekkarikortilla kaikista tuotteista -20 %, 
kalentereista -10 %. Kysy myös tarjouk-
set ryhmätilauksista (yli 10 kpl)!
Isokatu 19, 90100 Oulu
puh. (08) 377 633
www.oulunpaitapaino.com
avoinna ark. 10-17, la 10-14

Koruliike Romeo ja Julia
Teekkarikortilla normaalihintaisista tuot-
teista -10 %. 
Isokatu 39, 90100 Oulu
puh. (08) 5573 054  

Raijan kukka
Teekkarikortilla kaikista tuotteista -15 %.
Isokatu 39, 90100 Oulu
puh. (08) 311 7222

City Biljard
Teekkarikortilla kaikkina viikonpäivinä 
päivä biljardia hintaan 12 € (sisältää 
snooker, pool ja kaisa). 
Tarjous on voimassa klo 21 saakka.
0,5 litran III-olut hintaan 3 €.
Kajaanintie 36, Välkkylä
(08) 3117737

TEEKKARIKORTTIETUUDET 2007

RAIJAN KUKKA

City Biljard
Best in Town
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Ympäristöystävällisille polttoainevaihtoehdoille on kysyntää EU-lainsäädännön tiu-
kentuessa ja ihmisten ympäristötietoisuuden kasvaessa. Biopolttoaineiden kehittämi-
sessä ongelmana on ollut sopivan teknologian puuttuminen ja polttoaineiden laatu-
vaihtelut. Kohta dieselajoneuvoilla ajavat voivat täyttää tankin entistä puhtaammalla 
polttoaineella, laadusta tinkimättä.

Vuoden 2007 aikana esitellään uusi 
toisen sukupolven dieselpolttoaine, 
jossa on onnistuttu yhdistämään 
luonnon uusiutuvat raaka-aineet, 
hyvät poltto-ominaisuudet ja puh-
taammat päästöt. Polttoaine perus-
tuu Neste Oilissa kehitettyyn ainut-
laatuiseen NExBTL-teknologiaan. 
Uuden biodieselin tuotanto alkaa yh-
tiön Porvoon jalostamolle valmistu-
valla laitoksella kesällä 2007. Laitos 
pystyy tuottamaan biodieseliä noin 
170 000 tonnia vuodessa.

Puhtaampaa laadusta tinkimättä
NExBTL-polttoaineella on merkit-
tävästi pienemmät pakokaasujen 
hiilimonoksidi-, typpioksidi- ja hii-
lidioksidipäästöt kuin nykyisissä 
polttoaineissa. Myös paljon puhutut 
pakokaasujen karsinogeeniset pien-
hiukkaspäästöt vähenevät huomat-
tavasti. Moottorija päästötesteissä 
NExBTL:n ominaisuudet on todettu 
tavallisia biodieseleitä paremmiksi, 
ja ne peittoavat myös fossiilisen die-
selin polttoaineominaisuudet.

Ratkaiseva edistysaskel NExBTL:ssä 
on sen kemiallinen rakenne. Kysees-
sä on isoparafiinisesta hiilivedys-
tä eli aidosta dieselkomponentista 
koostuva polttoaine. Perinteiset 
biodieselit ovat kemialliselta raken-
teeltaan metyyliestereitä, ja niihin 
on täytynyt sekoittaa 95 prosenttia 
fossiilista dieseliä polttoaineen toi-
mivuuden takaamiseksi. NExBTL:n 
sekoitussuhde on päinvastainen: 
mitä enemmän biodieseliä, sitä pa-
remmat ominaisuudet. Uutta biodie-
seliä voi käyttää ongelmitta myös 30 
asteen pakkasilla sen erinomaisten 
kylmäominaisuuksien ansiosta.

Joustavaa raaka-ainehankintaa
NExBTL-biodiesel eroaa perinteisistä 
biodieseleistä myös siten, että sen 
valmistus ei ole sidottu vain yhteen 
rasvahappoon. Teknologia mahdol-
listaa useiden erilaisten kasviöljyjen 
ja eläinrasvojen hyödyntämisen. 
Raaka-aineesta huolimatta jalostus-
tapa eli rasvahappojen vedyttämi-
nen tuottaa tasalaatuista dieseliä. 
Raaka-aineen jalostusarvo

ratkaisee valinnan. Porvoon 
jalostamolla pyritään käyt-
tämään kotimaisista raaka-
aineista ensisijaisesti eläin-
rasvaa, mutta myöhemmin 
esimerkiksi paistoöljyn käyt-
täminen on mahdollista. Laa-
jan raaka-ainepohjan ansiosta 
säästetään myös kuljetuskus-
tannuksissa. 
 Testeissä biodieselin 
suorituskyky on todettu erin-
omaiseksi. VTT on selvittänyt 
polttoaineen ominaisuuksia 
henkilöautokäytössä, Scania 
ja saksalainen MAN puoles-
taan kuorma-autoissa. MAN 
tiivisti testien tulokset totea-
malla, että “NExBTL on tuotet-
tu biomassaa hyödyntämällä, 
mutta sen ominaisuudet ovat 
yhtä hyvät tai paremmat ver-
rattuna tämän päivän parhai-
siin dieselpolttoaineisiin”.
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Oulun Teekkariyhdistyksen Tempaus- ja Kulttuuritoimikunta presents:

Renkaanvaihtotempaus

Paikka: Linnanmaan marketit
Aika: sunnuntaina 14.10. klo 12 - 16

Tämä tempaus alkaakin olla jo perinne ja jo kuudetta kertaa järjestetty ta-
pahtuma keräsi hyvin sekä asiakkaita että reippaita Teekkareita ja fukseja 
työvoimaksi talvirenkaita vaihtamaan. Työvoimaa riittikin juuri sopivasti joka 
hommaan. Iloiset fuksitytöt hoitivat lähinnä makkaranmyyntiä ja poijat vaih-
telivat renkaita. Innokkaimmat asiakkaat olivat taas kerran jonottamassa jo 
tuntia ennen tempauksen alkua. Tunkkeja oli onneksi tällä kertaa riittävästi 
ja homma sujuikin huomattavasti ripeämmin kunnollisilla hallitunkeilla. Parin 
asiakkaan kanssa juteltiin mukavia opiskelusta ja ehdin erästä vanhempaa 
miestä opastamaan muistitikun käytössä ja monitoimilaitteen asentamisessa. 
Sateinen ilma ei tuntunut pahasti haittaavan työvoimaa, vaikka iltapäivällä 
huomasi olleensa useamman tunnin polvillaan vesilätäkössä.

Tällä kertaa Kotivaran kans-
sa oli tehty diili makkaran-
myynnistä ja makkara, kahvi 
ja mehut tuntuivat menevän 
hyvin asiakkaille. Ja niin ne 
maistui vaihtajillekin. Itse 
söin aamupalan unohtanee-
na makkaraa innoissani ren-
kaiden vaihtamisen lomassa. 
Työvoimaa tuntui olevan lä-
hes kaikista killoista. Väsy-
neet vaihtajat kokoontuivat 
illalla Talolle saunomaan ja 
syömään pikkupurtavaa. Kai-
killa tuntui olevan hyvä fiilis 
onnistuneesta tempauksesta.

Mannerheimin lastensuojeluliitolle lahjoitettavaksi summaksi tuli lyhentämät-
tömänä renkaanvaihdosta ja makkaranmyynnistä yhteensä 1200 euroa. Hyvä 
me! Keväällä sitten kerätään vielä enemmän rahaa.

- Pasi

PS. Jos sinua kiinnostaa tempaukset ja kulttuuritoiminta, niin ota yhteyttä 
sähköpostilla kulttuurisika@oty.fi ja ilmoita halukkuutesi olla toiminnassa mu-
kana. Toimikunnassa on leppoisa ilmapiiri ja uudet jäynä- ja tempausideat 
ovat aina tervetulleita.
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Teekkarit!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta toimii noin 13 000 jäsenensä yhdys-
siteenä ja edunvalvojana. Ylioppilaskunnan jäsenyys on lakisääteinen, 
toisin sanoen kaikki yliopiston opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan 
automaattisesti ja vuotuinen jäsenmaksu on maksettava joka tapauk-
sessa.

Tänä syksynä järjestetään ylioppilaskunnan edustajistovaalit, joissa 
valitaan edustajistoon 37 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä kahden 
vuoden toimikaudeksi.

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, joka päättää jäsen-
maksun suuruudesta, toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista, va-
litsee ylioppilaskunnan hallituksen ja tärkeimmät toimihenkilöt sekä 
muutenkin ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan toimintaa. Edustajisto siis 
päättää myös siitä, keskittyykö ylioppilaskunta opiskelijoiden edunval-
vontaan ja hyvinvointiin vai näperteleekö se joidenkin muiden asioiden 
parissa. Seuraavien vuosien tärkein asia on ylioppilastalo, jota toivot-
tavasti vihdoin päästään rakentamaan ja ylioppilaskunta muuttamaan 
Linnanmaalle eli sinne, missä opiskelijatkin ovat.

Teekkarit ovat perinteisesti olleet edustajistossa hyvin aktiivisia. Teek-
kariedaattoreilla on myös hyvin selkeä näkemys siitä, että ylioppi-
laskunnan tulee olla ensisijaisesti opiskelijoiden edunvalvoja ja että 
esimerkiksi ylioppilastalon tulee palvella jäsenistöä. Ei siis ole yhdente-
kevää, ketkä asioista ovat päättämässä. Pidä siis huoli, että teekkarit 
ovat jatkossakin mukana päätöksenteossa ja äänestä!

Antti Palsola 
tietoteekkari 
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen 2005—2007 
Edustajistoryhmän Tekniikka ja Talous ryhmänjohtaja

Edustajistovaalien ennakkoäänestys on 29.—30.10. ja varsinainen vaa-
lipäivä 7.11.2007. Tarkemmat tiedot äänestysajoista ja -paikoista löy-
tyvät ylioppilaskunnan www-sivuilta osoitteesta 
http://www.oyy.fi/aktiiville/ylioppilaskunta/vaalit/edustajistovaalit/

Teekkariehdokkaat numeroineen löytyvät sivuilta 16-24 ja www-sivuil-
ta osoitteesta http://www.edarivaalit.fi/
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LOPPUVUODEN TAPAHTUMIA
   WWW.OTY.FI

08.11.2007 21:00 PikkuWappu

10.11.2007 18:00 OAMK ry 5v sitsit

12.11.2007 08:00 - 13.11.2007 18:00 Teekkariexcu

13.11.2007 21:00 Barbaariset Bakkanaalit

16.11.2007 08:00 - 17.11.2007 10:00 SIK fuksicursio

22.11.2007 17:00 Kähmintäsauna

23.11.2007 18:00 Ympin 48. Lempiäiset

24.11.2007 18:00 Nääspeksi

28.11.2007 10:00 - 30.11.2007 06:30 Novemberfest

28.11.2007 14:00 Vaalikokous

28.11.2007 18:00 Laulumaraton

29.11.2007 18:00 SIK pikkujoulut

30.11.2007 18:00 Arkkitehtikillan pikkujoulut

04.12.2007 22:00 Picojoule

08.12.2007 19:00 TeeKun syyskonsertti

15.12.2007 14:00
OAMK ry:n pikkujoulukyykkä
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TEEKKARI-HUMANISTI -SITSIT
21.9.2007 TEEKKARITALOLLA
Ensimmäistä kertaa järjestetyt Teekkari-humanisti -sitsit olivat suora-
nainen menestys. Tällä aukeamalla illan tunnelmia kuvina, joista kiitok-
set Jari-Pekka Kalevalle.
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