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Jaaha! Niin se vain on, että vuosi on kuin 
onkin lopuillaan. Miten tähän on tultu? Nytkö 
on jo joulu? Vastahan ne rapujuhlatkin oli?!

Syksyyn on mahtunut paljon: alkusyksyn fuk-
sisuunnistuksen, lakinlaskijaisten sekä muiden 
rientojen jälkeen mm. OTY:n 47-vuotispileitä 
vietettiin Teekkaritalolla railakkaissa tunnelmissa. 
Juhlien teeman voitte varmaan päätellä tämän 
aukeaman kuvista... Helevetin hauskaa oli, ja 
teemapileitä voi suositella jatkossakin pidettä-
viksi välivuosina, jolloin suuria vuosijuhlia ei 
järjestetä. 

Kokonaisuudessaankin vuosi oli vauhdikas ja 
mukaan mahtui kaikenlaista mukavaa. Teekka-
riyhdistyksen parissa puuhastelu antoi sopivaa 
vastapainoa opiskelulle, joskin toisinaan opiskelu 
antoi vastapainoa opiskelijaelämälle... Vaan mi-
täs tuosta, kerranhan sitä vaan eletään! Kaikki 
tentit ehtii edelleen suorittaa ennen valmistu-
mista, eli nou hätä. 

Kuitenkin: aika aikansa kutakin, joten nyt on 
aika siirtää katseet kohti muita maisemia ja ehkä 
napsia hiljalleen takaisin niitä vuosien varrella 
väliin jääneitä kurssejakin. Vaalikokouksessa sitä 
kuitenkin huomasi kuinka vaikeaa on päästää 
irti. Joskus se vain on tehtävä, jotta uutta verta 
saadaan mukaan toimintaan. Ensi vuonna Teksua 
luotsaa pitkästä aikaa joku muu kuin OTiTlainen 
päätoimittajan ja tiedotusvastaavan manttelin siir-
tyessä Koneen Tuomas Takkiselle. Teksun tu-
levaisuus ei voi olla huono, kun seuraajakin on 
etunimikaima ;)

OTY auttaa vaivaan kuin vaivaan myös ensi 
vuonna osoitteessa oty@oty.fi. Ja mikäli toiminta 
oululaisen Teekkarielämän hyväksi sen varsinai-
sessa ytimessä kiinnostaa niin OTY on varma 
nakki - voin vakuuttaa, ettet varmasti tule ka-
tumaan! 

- Kesne
 TJ pari viikkoa

PÄÄKIRJOITUS,
viimeistä kertaa
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Hou hou ja vivè la France! No hou alcohol!
 
Oikein lumista joulua kaikille! Syksy on upeasti paketissa ja joulukin näyttää tänä 
vuonna valkoiselta. Oikein sydäntä lämmittää kun pääsee perheen kanssa sian per-
settä syömään. Nam nam.

Alkaa olemaan minunkin puheenjohtaja kausi lopuillaan, 
mutta näin kahdeksannenkin pj-palstan kohdalla törmään 
samaan vanhaan ongelmaan. Ei tiedä mitä sitä kirjottaisi. On-
neksi näitä ei kukaan lue, joten väliäkö sillä.
 
Vaalikokouksen suuresta ryntäyksestä voi päätellä, että istuva 
hallitus on toiminut kuluvana vuonna hyvin. Yhteishenki on 
ollut mitä mainioin ja se on näkynyt toiminnan mielekkyy-
dessä ja hyvässä meiningissä. Kokouksessa äänestettiin peräti 
seitsemästä hallituspaikasta ja läheltä piti ettei lopuistakin. 
Onnittelut vaaleissa valituille. Toiminta Otyssä voi olla erittäin 
antoisaa jos ottaa vastaan kaiken sen mitä se tarjoaa. Erityiset 
onnittelut istuvalle vpj/isäntä Olli Ojalle ensi vuoden puheen-
johtajan pestistä. Siitä ei homma parane.

Ilmeisesti monelle tuli yllätyksenä kun allekirjoittanut oli 
suostuvainen toiselle kaudelle pääpiruksi. Sen sijaan 
pikainen vetäytymiseni kisasta juuri ennen äänestystä 
ei tainnut yllättää juuri ketään. Onkohan tiedo-
tusvastaava ollut asialla?? (tiedV. huom. Hä? :) 
Kyllä se koettaa mielenterveyttä kun vuosi 
vaihtuu ja aktiivinen järjestötoiminta lop-
puu kuin seinään. Vaan hyvinhän nuo 
edeltäjätkin ovat siitä muutoksesta 
selvinneet, joten eiköhän se vielä 
tästä iloksi muutu. :) Se on vaan 
totuttelukysymys.
 
Suuret kiitokset antoisasta 
puheenjohtajavuodesta! 
Valitettavasti te ette mi-
nusta pääse eroon yhtä 
helposti kuin kalanhajusta
 käsistä. Nyt on kuitenkin aika 
hiljetä ja antaa uusille tilaa. Kiitos 
ja kumarrus sanoi Tom of Havela kun 
viimeisen palstan lopetti.

St. Havela

Kohta emeritus puheenjohtaja
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Millainen on Teekkarin joulu?
Useimmat Teekkarit valmistautuvat jouluun lähettämällä ystäville ja tuttaville joulutervehdyksen. Ta-
vanomaisen pahvisen tonttukuvioidun postikortin sisään Teekkari kiertää tervehtimässä ystäviään mar-
ras- ja joulukuun synkkinä öinä tonttumaisesti nenä punaisena. Samalla Teekkari levittää naapurustoon 
rehellistä Rienapoikien ilosanomaa. Itse joulun odotus alkaa killan pikkujouluilla tahi muilla joulukauden 
avajaisilla, jolloin unohdetaan kaikki menneet pahat teot ja myös kaikki muu. Lapsenmieliset Teekkarit 
saavat avata adventtina ensimmäisen luukun joulukoristaan. Monet virittäytyvät joulunajan tunnelmaan 
myös Teekkaritalolla järjestettävässä hengellisessä Laulumarathon -musiikkitapahtumassa.

Jouluaattona Teekkarit hiljentyvät nauttimaan 
joulun rauhasta. Turun vanhalta suurtorilta lue-
taan joka vuosi kello 12 perinteinen joulurauhan 
julistus. Teekkari tuntee rauhaa ollessaan kauka-
na Turusta. Joulukuusi on lainattu naapurilta jo 
aatonaattona ja se saa juhlapuvun ylleen viimeis-
tään aattoaamuna baarien sulkeuduttua. Koristeet 
vaihtelevat vuosittain baarin drinkkikoristeiden ta-
son ja laadun mukaan. Teekkarin joulun viettoon 
kuuluu tärkeänä osana joulusauna, jossa tavois-
ta riippumatta saatetaan käydä sekä ennen että 
jälkeen jouluruoan. Monen joulusaunan kruunaa 
kesällä pakastettu kossu, joka tuo syysviljan tuok-
sun pakkasten keskelle. Ja totta tosiaan Teekkarin 
jouluun kuuluvat myös yltäkylläinen syöminen ja 
kunnon juominen. Monen Teekkarin tapana on 
käydä myös joko jouluaaton karaokessa tai jou-
lupäivän darraokessa. Useimmat käyvät molem-
missa.

Aattoillan hämärtyessä Teekkarit alkavat odotella 
kärsimättöminä punanuttuista ja valkopartaista 
joulupukkia. Joulupukki on tuttu näky Teekkari-
perheissä, kun taas varttuneemmat tai lapsiper-
heet saattavat jakaa pukin tuomat lahjat keske-
nään suoraan kuusen alta. Tärkeintä Teekkarin 
joulussa ei kuitenkaan ole saaminen, sillä sen 
mahdottomuuden Teekkari on oppinut ymmärtä-
mään jo kokemastaan. Tärkeintä on lukukauden 
loppuminen ja kolmen viikon tauko tenteistä.

Hilpeää joulua kaikille.

- Kirsi
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Pieni pirtelöanaalysi
Omena-banaanilikööri-vodka -pirtelö
 
 - Voimakkaasti banaaninen
 - Omena katosi jonnekkin
 - Pirtelön koostumus huomattava
 - Vodka ei maistunut... joten lisää vodkaa  
   seuraavaan satsiin
           
Tarkka resepti:
 Omenajäätelöä nyrkillinen, vaniljajäätölöä  
 pala, banaalilikööriä pari desiä, vodkaa 
 runsaasti ja maitoa desi.

Omena-Fisherman’s friend-jääkermaister 
-pirtelö

 - Kuohkea ja rapea
 - Raikastaa henkityksen
 - Paremaa ku ensimmäinen pörtili
 - En kyllä ikinä uskonu että tää vois olla 
   juotavaa
 - Tosi pirtelömäinen
 - Fisut ei liukene kunnolla(näin nopeasti)

Tarkka resepti:
 Omenajäätelöä nyrkillinen, vaniljajäätölöä  
	 pala,	puoli	pussia	fisuja(murskattava!),	
 jaegermeisteriä desi, maitoa desi.

Tequila-Galliano-Kahvi-Cappuchino 
-pirtelö

 - Onnistunein satsi \o/
 - Maistuu kahville
 - Viina ei maistu
	 -	Miten	wapussa	tästäkin	voi	tulla	hyvää!

Tarkka resepti:
 Vaniljajäätölöä nyrkillinen, maitoa desi, 4cl 
 teguilaa, 4cl gallianoa, pussi kapputsiino 
 jauhetta, kylmää kahvia desi.

Jälkisanat
Kaikesta	 saa	 pirtelöä!	Mummojen	 oikeesti!1	 Kuhan	
vaan on jätskiä ja jotain millä maustaa se. Ohjeista 
tulee kaksi annosta.

Vepsi ja Milla



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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TEEKKARIKORTTIETUUDET 2007
Oulun Paitapaino Oy

Teekkarimaisen hauskat lahjat omista kuvista tai omil-
la logoilla/teksteillä. Paidat, mukit, kalenterit, hiirima-
tot, lautaset, palapelit ja paljon muuta.
Teekkarikortilla kaikista tuotteista -20 %, kalentereis-
ta -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

Koruliike Romeo ja Julia

Teekkarikortilla normaalihintaisista tuotteista -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

Raijan Kukka

City Biljard
Best in Town
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OKL Preview

Oulun Akateemisen Mölökky- ja Kyykkäseuran kyykkäkausi on jo pyörähtänyt orastavasti käyntiin ja ensimmäi-
siä huippujännittäviä matseja on käyty. Vastoin ennakko-odotuksia konkarijoukkue Hanpit otti alkukaudesta 
A-sarjan kärkipaikan haltuunsa ja pitikin siitä kynsin ja hampain kiinni. Nähtäväksi jää minne Hanppien puristus 
riittää. Mystinen Ripe tarjoaa pienintä kerrointa STH:lle, jonka takana kärkkyy kolmikko Droit-Ossaajat-BlaBla. 
Tässä kuitenkin Teksun viiltävä arvio A-sarjan tiimeistä.

A-sArjA:

STH
STH vei viime kaudella seuran historian toisen tuplamestaruuden hurjalla kevätvireellään. OKL:n A-sarjassa 
pelattiin ensimmäistä (ja kenties viimeistä) kertaa jatkosarja, jonka STH pelasi hurmiossa ottelukeskiarvolla 
-16.67. Edellisen kauden mestareille on kuitenkin tupannut viime aikoina käymään kylmästi viimeistään pleija-
reissa ja STH:ta saattaakin uhata karmea mestaruuskrapula. STH pelaa aina ja edelleen samalla kokoonpanolla 
luottaen  hyväksi havaittuun roolittaamiseen. Heille voikin ennustaa tasaisen varmaa tuloksentekemistä pitkin 
kautta ja pääsyä, jos nyt ei suoraan välieriin, niin ainakin pleijareihin. Jos taas joukkue nivoutuu yhtä hyvin yh-
teen kuin viime keväänä, voi (tupla)mestaruuden uusiminen olla täysin mahdollista.

One to watch: Olli Huoviala. Viileitä oikean laidan poistoja tiukkoihin tilanteisiin.

ripe sanoo: ”Tuplamestari (OKL+OM) STH lienee sarjan ennakkosuosikki tasaisella ja korkealla suoritus-
tasollaan. Tänä vuonna ei parannettavaa löydy kuin korkeintaan MM-kyykän rintamalta. Ensimmäinen peräk-
käinen tupla-tupla on myös haarukassa. Sijoitus: 1-2.”

Blagitarius Blagiators
BlaBla voitti mestaruuden kaudella 05-06, mutta sai vuosituhannen mestaruushedarin ja tipahti viime kaudella 
niukinnaukin jatkosarjan ulkopuolelle. Täksi kaudeksi tiimistä viskattiin löysät pois ja tilalle otettiin yksi kappale 
MM-mitalistia ja wanha tuplamestari, vaikka sikkiläinen olikin. Mahdollisuudet mitalikantaan palaamiselle ovat 
siis varsin todelliset. Joukkueen kiintotähti Mr Glass Räsänen kannattelee tiimiään varsin pitkälle ja jos loput 
joukkueesta oppivat pelaamaan edes jonkun vertaa niin tulosta tulee varmasti. Turvallista lienee veikata Blageja 
pudotuspelijoukkueeksi, ellei jopa suoraan välierävaiheeseen.

One to watch: Mika Lasanen. Joukkueen tuntemattomin nimi suurelle yleisölle, mutta ei todellakaan joukku-
een heikko lenkki.

ripe sanoo: ”OKL:n pitkäkarvaisin joukkue laajeni tälle kaudelle, kun WIT:n Heidi Oja ja vanha sotaratsu 
Mikko ”Z” Koivunen saapuivat vahvistamaan pelaajarinkiä. Joukkue on mitalisuosikkeja, kunhan joukkueen 
ydinpelaajat suorittavat riittävän korkealla tasolla läpi sarjan. Sijoitus 1-4.”

Tästä kamppaillaan! Viime kauden voittajat kohottomassa 
Icecom Trophyä kohti taivasta.
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Hanpit
Hanpit floppasivat viime kaudella A-sarjassa, mutta OM-kyykässä meno oli railakasta... kunnes iloliemi vei pojat 
mennessään välierän tienoilla. Materiaalissa löytyy kuitenkin tällä kaudella laajuutta: Siinä missä Kovasin tykit-
tää konaa vaihtelevalla vaihteella, heittelee Hernis hauen kenttään kuin kenttään ja kapteenina häärii kolmospai-
kan kuninkaaksikin (ensimmäistä kertaa juuri nyt) tituleerattu Tuovinen. Hanppeja on kuitenkin perin turha 
dissata täysin, sillä hyvän hetken koittaen he voivat lyödä kenet tahansa. Ei kuitenkaan kannata odottaa että he 
tätä touhua kovin vakavasti ottaisivat, saati sitten saavuttaisivat välieriä.

One to watch: Jouni Kovasin. Konapommittaja jos kuka, viihdearvoa unohtamatta. 

ripe sanoo: ”Mitäpä OKL olisi ilman Hanppeja? Yleisön suosikkijoukkue on viime kausia profiloitunut jää-
mään alkulohkoon kisoissa kuin kisoissa, mutta käänne parempaan nähtiin kenties jo kevään OM-kyykän neljän-
nen sijan ohella. Kauden alun ylivoimaisesta sarjajohdosta huolimatta lopullinen OKL-kunto on silti täydellinen 
mysteeri. Sijoitus 1-9.”

KombostiKobla
KK:n taru ei ole A-sarjan puolella kauhean mairitteleva, OM-kyykässä menestys on taas ollut parempaa, vaikka-
kin hieman always a bridesmaid, never the bride -meininkiä. Yksi kauden kohusiirroista saattaa kuitenkin tuoda 
poikiin ihan uutta virettä. Nagsterin Tiina on nimittäin sen verran kova voitostapellaaja, että heitti viime kaudella 
kaikilta heittopaikoilta yli nelosen keskiarvolla. Tämmöinen joka paikan spesialisti pelastaisi aika monta jouk-
kuetta, miksei siis myös Koblan. KooKoon runkosarjamenestyksen määrää kuitenkin hyvin pitkälti se kuinka 
usein kapteeni Pylkkö päästää itsensä kentälle. Paikka pleijareissa on kuitenkin täysin realistinen ennuste, ihan 
pelkällä kokemuksella.

One to watch: Tiina Viitanen. Jokapaikan erikoishenkilö.

ripe sanoo: ”Kovana turnausjoukkueeni tunnettu KK on tänä vuonna kenties yllättäjän asemassa. Tiimi vah-
vistui, kun WIT:n Tiina Viitanen päätti tulla näyttämään miehille miten kyykkää pelataan. Yllätysvalmis tiimi. 
Sijoitus 3-6.”

SIK Bastards
SIK Bastardsien vuoden ja yhdeksän kuukauden mittainen tappioputki A-sarjassa katkesi yllättäen kauden 
avausmatsissa Droittia vastaan ja toisessakin ottelussa tulos oli kelvollinen vaikka tappio tulikin. Yhden liigan 
kovimmista heitoista omaava Lehto ei ainakaan kauden ensimmäisissä otteluissa lunastanut häneen asetettuja 
odotuksia, mutta mikäli hänen otteensa tästä paranevat ja muu joukkue pitää tasonsa, vaihtuu viime kauden jum-
bosija ainakin sijan tai pari ylemmäs. Kovin monta saludopakettia ei kuitenkaan SB:n puolesta kannata likoon 
laittaa, sillä joukkue on mestaruuspeleihin perin kokematon ja jos paikka pudotuspeleihin aukeaa, voi meno 
siellä olla sähköinsinöörikiltaäpärille hyytävää.

One to watch: Ville Peteri. Ensimmäisten pelien perusteella kauden suurimpia lupauksia.

ripe sanoo: ”SIK Bastards: Sukupolvenvaihdoksen läpikäynyt SB hävisi viime kaudella kaikki ottelunsa ja jäi 
sarjan viimeiseksi. Tämän vuoden pelatun kahden ottelun perusteella tullaan näkemään tyystin erilainen jouk-
kue, sillä joukkueen kapteeni Juho Suomelan seuraksi on joukkueeseen kasvamassa muitakin ratkaisupelaajia. 
Sijoitus 3-6.”
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Ossaajat
Pään kestäminen on tämän tiimin pahin ongelma, sillä jos runkosarjassa tulee menestystä, niin päässä alkavat 
välittömästi kummitella viime kauden möröt ja jatkosarjan täydellinen floppaaminen. Materiaalikin kapeni hi-
tusen ja tiimi luottaa entistäkin kovemmin koviin avauksiin ja nelospaikan jumalaan, Mustoseen. Muu jouk-
kue sitten viskoo siinä välissä minkä pystyy, mihin se sitten riittää on täysi mysteeri. Viime kauden runkosarjan 
kaltaista voittoputkea tuskin kuitenkaan tällä kaudella nähdään, vaikka paikka pudotuspeleissä lienee melko 
varmasti hyppysissä.

One to watch: Tuomas Mustonen. Liigan paras nelospaikan sweepperi.

ripe sanoo: ”Pitkälti Pyyppönen-Mustonen -akselin varassa oleva joukkue voitti viime kaudella kaikki runko-
sarjan, sekä hävisi kaikki jatkosarjan pelit. Tällä kaudella on hieman kaventuneen pelaajaringin myötä odotet-
tavissa tasaisempaa suorittamista. Optimipelaamisella mitaleille. Sijoitus 3-6.”

Kakkossaajat
Vaikka 2saajilla onkin pelaajia vaikka muille jakaa ja kaksi viime kauden hopeamitalistitiimistä rekryttyä spesia-
listia mukana, eivät menestysmahdollisuudet näytä kummoisilta. Tiimin ainoa kiintotähti ja konapommittaja 
YTY läksi törkeän paikan leirille Keski-Eurooppaan ja jätti tiiminsä aika pahaan jamaan. Kunnon tykkejä ei 
löydy ja rekrytkin ovat enemmän tarkka-ampujia, joten jolleivat Keisarin joukot löydä riveistään jotain myöhäis-
herännäistä lahjakkuutta, on pojilla hyvin nopeaa paikka pudotuspelikatsomosta lunastettu.

One to watch: Lasse Määttä. Putsaa laidat letkeillä mutta tarkoilla heitoillaan, heittää yhtä hyvin niin oikealla 
kuin vasemmallakin kädellä.

ripe sanoo: ”Aiemmin B-sarjasta ja MM-kyykän pronssipelistä tuttu Kakkossaajat vaikuttaa etukäteisarvioissa 
armotta tämän kauden pisteautomaatilta. Pacman Brothersien Lasse Määtän ja Antti Arffmanin nimien löyty-
minen pelaajalistoilta lisää menestysmahdollisuuksia (mikäli peliaikaa tulee), mutta ensin pitäisi päästä pleija-
reihin. Sijoitus 6-9.”

Droit Superstars
Muinainen lumisen asfalttiviidakon kasku kuuluu jotta ”Droit ei koskaan voita OKL:n mestaruutta”. Tämä voi 
kuitenkin olla se kausi, kun tuo kyseinen sutkaus todistetaan paskapuheeksi ja panetteluksi. Edellisen kauden 
lineup on saanut vahvistukseksi pelaajamanageri-Hentilän. Tuoko hän tiimiin muuta kuin tsemppauspuheita 
kentänlaidalle on toinen juttu. Viime kaudella Droit joutui alkukaudesta pahaan tappiokierteeseen häviämällä 
kolme ensimmäistä otteluaan, tällä kertaa syöksykierre katkesikin jo toiseen matsiin. Hyvien otteiden jatkuessa 
ja edellisten kausien runkosarjatuloksia tarkastellen heille voi huoletta luvata paluuta kärkeen ja suoraa paikkaa 
välieriin. Tämä kuitenkin edellyttää edelliskautta vahvempaa panostamista treenaamiseen.

One to watch: Antti Ojala. Liigan parhaimmat pelihermot ja hutunkeiton monivuotinen liigamestari.

ripe sanoo: ”Joko nyt? Perinteikäs perinneseura on kolme vuotta peräkkäin pelannut runkosarjassa parhaalla 
ottelukeskiarvolla, mutta taipuminen on tapahtunut playoffseissa. Ehkä joukkue on tiedostanut tämän ja avasi 
kautensa huonoimmalla ottelutuloksella 25 OKL-matsiin. Mutta ei, ei vieläkään. Sijoitus: 2-3.”

BoSS
Hetken aikaa näytti jo huolestuttavalta ja epäiltiin, ettei BoSS onnistuisi rekrytöimään yhtään uutta pelaaja. 
Mestarirekryäjä Pohjanen pisti kuitenkin parastaan ja hankki tiimilleen jälleen kerran uuden konapommitta-
jan, tällä kertaa haaviin tarttui viime kauden hopeajoukkueen raunioista kaivettu kehäraakki Sikkilä. Juuri tä-
mänkaltaista pelaajaa BoSS olikin vailla, kun viime kauden ihmerekry Juntunen palasi kasvattiseuraansa. Yksi 
pelaaja ei kuitenkaan voi sulttaaneja pelastaa, vaan muulta joukkueelta vaaditaan valtavaa venymistä, jotta paluu 
männävuosien kunnianhetkiin olisi mahdollinen. Ei kannata pidättää hengitystä sitä odotellessa, vaikka joukkue 
yllätysvalmis onkin.

One to watch: Sami Sikkilä. Saattaa pelastaa koko joukkueen konapommeillaan.

ripe sanoo: ”Kriisijoukkue BoSS epäonnistui tänä vuonna rekrytoinnissaan ja lähtee tutulla ja turvallisella 
tiimillä sarjaan. (Toim huom. Ripe on vanha mies, ei sekään kaikkea huomaa.) Ilmasilta uusille pelaajille tul-
laan kuitenkin aukeamaan viimeistään tammikuussa, jolloin joukkue raahautuu viimeisenä tiiminä pleijareihin 
ja nappaa pronssia puhtaasti rutiinillaan. Sijoitus 3.”
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Loppuarvio

A-sarja on sinänsä varsin tasainen eikä yksikään tiimi täysin heittopussiksi jää. Vahvin suosikki Icecom Trophyn 
voittajaksi tällä kaudella lienee kuitenkin parivaljakko Droit-BlaBla kolmikon STH-Ossaajat-KK tullessa tiu-
kasti perässä. Pudotuspelien ulkopuolelle jäävät joukkueet löytynevät siis melko varmasti nelikosta BoSS-SB-
Kakkossaajat-Hanpit, joista parhaimmat mahdollisuudet yllätykseen on runkopelaajien kokemuksella BoSSilla 
ja Hanpeilla. Uusien sääntöjen suomin avuin tämä saattaa kuitenkin olla se kausi, jolla runkosarjan voittaja vie 
myös lopulta mestaruuden, joten voitostapellaajat laittanevat roponsa likoon esimerkiksi runkosarjassa viime 
kautta lukuunottamatta hyvin pärjänneen Droitin tai pelottavan vahvan kokoonpanon kasanneen BlaBan puo-
lesta. Toisaalta Ripe oli varsin oikeassa arviossaan viime OM-kisojen kynnyksellä, joten Teksun asiantunteva 
arvio on seuraava:

Sijat 1-3, Mitalistit: Blagitarius Blagiators, Droit, STH
Sijat 4-6, Hyvä yritys: Hanpit, KK, Ossaajat
Sijat 7-9, Kiitämme osallistumisesta: SB, BoSS, Kakkossaajat

Teksu ei vastaa seuraamuksista mikäli häviätte näiden vinkkien takia koko pankkitilinne epäonnistuneisiin ve-
donlyönteihin. Mutta jotain voimme taata: Liigakausi 07-08 ei tule olemaan tylsä!

Kapteenigallup

Tuodakseen vielä yhden ulottuvuuden ennustukseen Teksu kyseli A-sarjan joukkueiden kapteeneilta heidän 
suosikkinsa omaa joukkuettaan lukuunottamatta. Erityisemmin ei painotettu oliko nyt kyseessä voittajasuo-
sikki, joten ei ole lienee mikään yllätys, että ylivoimaisen voiton otti liigan ehkä sympaattisin joukkue Hanpit. 
Kenenpä sydämiä Hernis, Ismo ja Jockey eivät sulattaisi?
Äänet: Hanpit 5, Blagit 2, STH ja SB 1

 - Repa ja Ripe





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 toi-
sen sukupolven dieselpolttoaine, jossa 
on onnistuttu yhdistämään luonnon 
uusiutuvat raaka-aineet, hyvät poltto-
ominaisuudet ja puhtaammat päästöt. 
Polttoaine perustuu Neste Oilissa ke-
hitettyyn ainutlaatuiseen NExBTL-tek-
nologiaan. Uuden biodieselin tuotanto 
alkaa yhtiön Porvoon jalostamolle val-
mistuvalla laitoksella kesällä 2007. Lai-
tos pystyy tuottamaan biodieseliä noin 
170 000 tonnia vuodessa.

Puhtaampaa laadusta tinkimättä
NExBTL-polttoaineella on merkittävästi 
pienemmät pakokaasujen hiilimonoksi-
di-, typpioksidi- ja hiilidioksidipäästöt 
kuin nykyisissä polttoaineissa. Myös 
paljon puhutut pakokaasujen karsino-
geeniset pienhiukkaspäästöt vähene-
vät huomattavasti. Moottorija päästö-
testeissä NExBTL:n ominaisuudet on 
todettu tavallisia biodieseleitä parem-
miksi, ja ne peittoavat myös fossiilisen 
dieselin polttoaineominaisuudet.

Ratkaiseva edistysaskel NExBTL:ssä on 
sen kemiallinen rakenne. Kyseessä on 
isoparafiinisesta	 hiilivedystä	 eli	 aidosta	
dieselkomponentista koostuva polttoai-
ne. Perinteiset biodieselit ovat kemialli-
selta rakenteeltaan metyyliestereitä, ja 
niihin on täytynyt sekoittaa 95 prosenttia 
fossiilista dieseliä polttoaineen toimivuu-
den takaamiseksi. NExBTL:n sekoitus-
suhde on päinvastainen: mitä enemmän 
biodieseliä, sitä paremmat ominaisuudet. 
Uutta biodieseliä voi käyttää ongelmitta 
myös 30 asteen pakkasilla sen erinomais-
ten kylmäominaisuuksien ansiosta.

Joustavaa raaka-ainehankintaa
NExBTL-biodiesel eroaa perinteisistä bio-
dieseleistä myös siten, että sen valmistus 
ei ole sidottu vain yhteen rasvahappoon. 
Teknologia mahdollistaa useiden erilais-
ten kasviöljyjen ja eläinrasvojen hyö-
dyntämisen. Raaka-aineesta huolimatta 
jalostustapa eli rasvahappojen vedyt-
täminen tuottaa tasalaatuista dieseliä. 
Raaka-aineen jalostusarvo

ratkaisee valinnan. Porvoon jalosta-
molla pyritään käyttämään kotimaisista 
raaka-aineista ensisijaisesti eläinras-
vaa, mutta myöhemmin esimerkiksi 
paistoöljyn käyttäminen on mahdollis-
ta. Laajan raaka-ainepohjan ansiosta 
säästetään myös kuljetuskustannuk-
sissa. 
     Testeissä biodieselin suorituskyky 
on todettu erinomaiseksi. VTT on sel-
vittänyt polttoaineen ominaisuuksia 
henkilöautokäytössä, Scania ja sak-
salainen MAN puolestaan kuorma-
autoissa. MAN tiivisti testien tulokset 
toteamalla, että “NExBTL on tuotettu 
biomassaa hyödyntämällä, mutta sen 
ominaisuudet ovat yhtä hyvät tai pa-
remmat verrattuna tämän päivän par-
haisiin dieselpolttoaineisiin”.
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NAAMAILUA UUDESSA KONTEKSTISSA
Yhtäläistä idiotismia
==============================

***Jätän tämän maailman ja kirjaudun sisälle toiseen. Kiinnostus on aivan hurjaa, kun 
astun virtuaalisen laiffini ympyröihin. Odottamassa eivät ole vaimo, kaksi lasta ja perhe, 
vaan yksi uusi wannabe-kaveri, kivi-paperi-sakset kutsu, lumisotahaaste, joulukuusieh-
dotus ja kuuma peruna. Niin...***

Facebook on kuuminta hottia. Mustan Ruton lail-
la levinnyt (ja yhtäläistä aivovammaa aiheuttava) 
webbipalvelu on toden teolla iskenyt suomalaisten 
sydämiin. Jokainen on varmasti palvelusta kuullut, 
joten vain lyhyesti siitä: ’Aikuisten IRC-galleriaksi’ 
tituleerattu saitti tarjoaa hieman kypsemmän ot-
teen viimeistään viimeisen parin vuoden aikana 
muotoutuneen ’Social Networking’ -käsitteen ym-
pärille. Facebook ei ole teinien paikka.

Se on nimittäin aikuisten teinien ihqu oma ympä-
ristö. Ne, jotka Naamakirjaa ovat käyttäneet 

(ja addiktoituneina käyttävät edelleen) tietävät, 
että ilman vampyyri/zombie-kutsua, petroolipää-
pelejä, ihmisvertailuja tai hotnesspointseja ei pal-
velusta selviä. Kirjoitushetkellä Facebook tarjoa 
10 187 erilaista minisovellusta huviksi ja ajan-
kuluksi - mitään hyödyllistä en itse ainakaan ole 
vielä löytänyt. Facebook siis tarjoaa kaiken sen 
ajantapponannan ja terveen elämän tuhoamisen 
mahdollisuudet, mitä jokainen sielu kaipaa. Askel 
tästä eteenpäin on enää paljon kohuttu ja nimeä 
saanut Second Life - 3 vuotta eteenpäin niin sekin 
on arkipäivää.

Sinäkin olet Facebookissa
-------------------------

Ajattelet	kuitenkin,	että	enhän	minä	tuollaista	harrasta!	Älä	ole	tyhmä:	Otetaan	virtuaalihahmo	nimel-
tään Sinä. Kerropas, mitä puuhailetkaan Naamakirjassa?
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- No mää sosialisoidun ja juttelen kavereiden 
kanssa. Musta on tosi hienoa, että kaikki van-
hat ja uudet tutut löytyy sieltä ja voi vaihtaa 
kuulumisia sellaisten tyyppien kanssa, joihin ei 
olisi muuten yhteyttä. Toisista on kiva nähdä 
mitä ne opiskelee, missä asuvat ja tsekata nii-
den poliittiset ja uskonnolliset vakaumat.

Todellisuudessa Sinun viestikirja (”wall”) on lähes 
tyhjä. Todellisuudessa Sinä ei ole myöskään kirjoitta-
nut juuri kenellekään yhtään mitään. Kommunikointi 
tapahtuu edelleen lähinnä muita teitä (livekontakti, 
puhelin, messenger jne.), jos sitä nyt sitten sattuu 
tapahtumaan. 90% kavereista on vain tuttuja, joiden 
kanssa ei sen kummemmin älistä. Facebook toimii siis 
kevyenä verkostonhallintatyökaluna - tämä on ihan 
tervettä sosiaalista verkostoitumista.

Terveys loppuu kuitenkin siihen, kun Naamakirja kut-
suu joka ilta uudelleen. Eräässä tutkimuksessa (täs-
tä on jo vuosia) todettiin, että e-maileja odottavien 
ihmisten älykkyys laskee. Siis kun päivällä kulutat 
koulun penkkiä niin aivokapasiteettia takertuu siihen 
ihmettelyyn, että josko siellä jo olisi joku postannut 
jotain. Ja kun aivot ovat toimettomana, niiden kyky 
käsitellä asioita heikkenee. Seikka pätisi sinänsä myös 
Facebookiin, mutta kuten todettua, keskustelu har-
vemmin on Facebookin pointti. Pikemminkin ajatukset 
pyörivät seuraavien asioiden ympärillä: ”Oisko mulla 
uusia kavereita? Onkohan kaverit vaihtanu kuvia? Mitä 
ihmettä nuo oikeen on jutellu keskenään? Oisinkohan 
kohonny respect-listalla?”

Raha	palaa	-	mutta	antaa	palaa!
-------------------------------
Kehittäjäthän tässä eivät tyhmiä ole, sillä nettibis-
neksissä liikkuu käsittämättömän määrät rahaa. Kun 
Yahoo!	 yritti	 ostaa	 Facebookia	 vuosi	 sitten,	 tarjous-
summa oli miljardi dollaria (joidenkin huhujen mukaan 
jopa	1,6	miljardia)!	Kauppaa	ei	kuitenkaan	syntynyt	vielä	silloin,	mutta	meneenä	kesänä	Microsoft	lunasti	1,6%	
Facebookin osakkeista 240 miljoonalla dollarilla. Tästä laskettuna palvelun kokonaisarvo olisi 15 miljardia dollaria, 
joka	onkin	jo	aika	hulppea	summa!	Vielä	hauskemman	tilanteesta	saa,	kun	pohtii	mistä	palvelun	arvo	muodostuu?	
No	sinusta!	Saatoit	ehkä	kuvitella,	että	ihmiskauppa	on	menneen	talven	lumia	ja	historian	hämäriä,	mutta	on	aika	
herätä webbibisnesken maailmaan: ahtereesi on rahanarvoinen pelinappula niin turhaa ja arvotonta kuin elämäsi 
Facebookissa onkin.

- Tuukka
Kirjoittaja on internetin ihmeellistä maailmaa seuraileva idiootti, joka myös joutuu tunnustautumaan Facebookin 
käyttäjäksi.

Naamakirjaa yliopiston käytävillä
---------------------------------
Saavun aamulla yliopistolle. Käytävällä pelataan taksinkuljetuspeliä ja minua huudellaan mukaan, mut-
ta kävelen tylysti ohi. Heti perään joku haluaa analysoida nimeni sen kirjainten perusteella. Ilmoitus-
taulu saattaisi kiinnostaa enemmän, mutta sieltäkin löytyy vain itsetestejä siitä, millainen olen sängyssä 
tai mikä julkkishahmo olen. Joopasen joo.

Suurin shokki tulee siitä, kun huomaan kavereideni seisovan keskusaulassa odottaen arvostelua siitä, 
kuinka hotteja ovat (1-10 pistettä). Heidän vieressään pari jeeboa pitää tyynysotasta ja kirjakaupan 
edessä korkeiden pöytien ääressä jotku heittävät noppaa. Yksi kaveri seisoo paikoillaan ja laskee se-
kunteja jouluaattoon: ”1 555 200, 1 555 199, 1 555 198...” Eikä unohdeta sitä, että joka nurkan takana 
vaanii ihmissusi, vampyyri tai zombie.



Vaihtarielämää
Pittsburg State Universitystä, Kansasista

Moij. Nyt, hep, olen menemässä jonkun pikkukaupungin läpi Oklahomassa. Kauppaa näyttää olevan ja perinteen 
mukaan pärekattoisia taloja vaikuttaa olevan myös kuvassa. Ilmeisesti näiden talojen tasaisehkompi puoli katosta 
on kuitenkin valmistettu jostain muusta materiaalista. Toivottavasti. Hassuilta ne vähintään näyttävät. No sitten: 
miksi sitä oikein ollaan ajamassa jostain mikä lie kilo ihmistä sisältävästä kaupungista läpi? Korkeuksiin pääsemi-
nen vaatisi rahaa ja auto on helpompi. Vielä jokusen hassun paikan läpi tullee ajeltua tänään ja ajattelin käyttää 
siis aikaa hyväksi tehdäkseni tarinaa tästä uudemman mantereen ihmeiden tähänastisista ihmettelyistä. Eihän al-
lekirjoittaneella ollut ollenkaan tarkoituksena lähteä tähän maahan jossa kaikki on isompaa, vaan perskeles kun ne 
täällä sitä englantia puhuvat jota iloisesti levittävät pitkin maailmaa. Saattavat kohta joutua muuallakin toistamaan 
sanomaansa sillä se, miltä sairaanhoitajat välttyivät Suomessa on tapahtumassa täällä filmauksen puolella.

Sivupolulta taas kohti otsikossa näkyvää visiota, siis siitä vaihtarielämästä. Kun tänne asti olin päättänyt tulla, niin 
pitäähän tätä maailmankolkkaa hieman nähdäkin. Eihän tänne varsinaisesti opiskelemaan tultu, vaan hakemaan 
kokemuksia, uusia haasteita ja ehkä leikkimään turistia myös (työnantajatkin kuulemma arvostavat jos on vaihdos-
sa käynyt). Vaihdossa oleminenhan ei juuri koskaan nopeuta valmistumista. Otin siis kevyehkösti 5 kurssia, mikä 
täkäläisen mittapuun mukaan on keskimääräinen määrä. Luokkiin pitää ilmestyä keskimäärin kahdesti päivässä. 
Aamu-unisuuteni tietäen katselin hieman niitä myöhempiä tunteja ja sainkin värkättyä niin, että päiväni alkavat 
joko 11.00 tai 13.00. Tämä on osoittautunut erittäin hyväksi rat-
kaisuksi. 

Kurssit ei liian pahoja ole ja opettajilla on omat keinonsa saada 
luokkiensa keskiarvot hyviksi. Yksi antaa 25 kysymystä etukäteen 
joista tulee 12 kappaletta tulee kokeeseen. Toisen kokeissa teh-
dään aluksi oma koe ja sen jälkeen ryhmässä toinen. Arvosana 
on keskiarvo näistä. Pari professoria antaa tehdä muistiinpano-
lappuset kokeeseen. Suurin osa kokeista on näitä arvauskokeita 
tyyliin ACDCABBACD. Jokaiselle kurssille pitää ostaa kirja. Kal-
lein ostamani kirja taisi olla 150$. Mutta se noista. Olisi voinut 
vähän aikaa jammailla ja ostaa edellisen edition kirjat parilla kym-
pillä eBay:stä, mutta eipä sitä siinä vaiheessa ollut tietoa (vink.)

Mutta mitäs muuta täällä on näkynyt kuin tiiliseinää ja kirjoja? Ku-
ten totesin, halusin nähdä hieman maata tässä ohessa tai ehkä 
opiskella näkemisen ohessa. Saavuinkin siis Isoon Omenaan 
6 päivää ennen orientaatioviikon alkua Pittsburgissa katselemaan 
mökkejä ja betonia. Olihan siellä muutakin tarjolla ja betoniseinien sisällä paikoin jopa oikein viehättävää. Välistä
tuntui kuin olisi ollut syvässä kuilussa rakennusten kaartuessa 
korkeuksista päälle. Ilmeisesti kyseessä ei ollut illuusio vaan 
se ainoastaan näytti siltä. Ronttosauruksia ja Picasson suher-
ruksia pääsi myös luotaamaan.

Muistakaa Alamo!
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NY:n kokemusten jälkeen Pittsburg näytti sangen pieneltä, mitä se kyllä onkin (17 000 asukasta). Orientaatioviikko 
meni mukavasti tutustuessa uusiin naamoihin, tapoihin, käytäntöihin ja paikkoihin. Leppoisa ilmapiiri vallitsi heti 
alusta alkaen. Labour daytä ennen joku totesi, että sikako siellä röhkii. Päätimme lähetä siis tarkistamaan tilanteen 
Chicagoon. Valitettavasti emme nähneet yhtään sikaa siellä vaikka kuinka monesta paikasta etsimme. Ei näkynyt 
Sears Towerissa, ei laiturilla, ja akvaariostakaan ei yhtään vesisikaa löytynyt. Paatti oli myös tyhjä. Pitänee taas 
odottaa OTY:n kokoukseen, että pääsee jonkinlaista kulturelliä sikaa näkemään. St Louis ja Kansas City tuli nähtyä 
jonkinlaisella tähtäyksellä samalla reissulla. Työväen juhlaa ei ihan samalla hartaudella ja antaumuksella täällä 
juhlittu kuin mitä Suomessa teemme.

Nippailua ja kikkailua Purkissa. Paikalliset kaikennäköiset tavat tulivat tutummaksi. Opiskelijoiden aktivointineu-
vosto järjesti kaikkea kivaa hypnoosishöwstä stand upin kautta karaokeen ja muualle. Onneksi myös he olivat 
lukeneet tutkimukset joiden mukaan köyhdytetty uraani ole aktiivista. Heillä ei ilmeisesti ollut myöskään yhteyksiä 
Sudaniin... 

Syysloma eli fall bracke iski seuraavaksi päälle eikä Pittsbur-
giin jääminen ollut vaihtoehto. Keräsimme porukan ja suunta-
simme Floridan lämpöön Miamiin. Täällä on tosiaan käytetty 
mielikuvitusta näiden paikkojen nimien suhteen. Jos joku nimi 
löytyy kartalta, löytyy se erittäin todennäköisesti useamman 
kerran. Jotkut nimet löytyvät jopa parikinkymmentä kertaa. 
Mutta tämä Miami on todellakin se Miami joka kaikilla luulta-
vasti ensimmäisenä tulee mieleen. Miamissa tuli harrastettua 
kaikkea pakollista: uhkapelaamista casinolla (hävisin 2 taa-
laa), rannalla loikoilua, snorklaamista ja yöelämään tutustu-
mista näin muutamia aktiviteetteja mainitakseni. Erittäinkin 
kiintoisa ja antoisa reissu. 

Joitain pienempiä reissuja on tullut harrastettua Pittsburgin lä-
hialueilla. Telttailua ja Big Brutuksen katselmointia esimerkiksi. 
Veljeskuntatalot ovat tulleet tutuiksi, kuten myös kampuksen 
vieressä oleva paikallinen. Nyt olen siis matkalla kohti Texasin 
sydänmaita, Austinia ja San Antoniota... 

Stadaa... Austin on nähty valoineen ja vilkkaine yöeläimineen. Wikipedian mukaan suurin osa turisteista tulee 
Austiniin juurikin yöelämää viettämään. Coyote Ugly -baari tuli myös nähtyä (lappusten mukaan elokuvaa on siellä 
kuvattu). Texasin ensimmäinen ihmisen tekemä uima-allas oli sangen hassu näky. Seuraava kohteemme sijaitsee 
maan alla. Putkeen, rööriin... Tai sitten ihan vaan pimeään luolaan...

Tarkoitus olisi matkata täällä vielä opiskelujen loputtuakin kolmisen viikkoa yhteen kyytiin. Itse asiassa lennot ja 
hostellit on varattu (hostellit Pallontallaajien kautta) San Franciscoon, San Diegoon, Las Vegasiin, New Orleansiin 
ja Miamiin. Ei nuo hinnatkaan aivan hirvittäviä ole kun tarpeeksi katselee ja kun kiinalaiset ovat vielä laittaneet 
omia dollareitaan myyntiin ja EU:ssa ja eurossa nähdään enemmän tulevaisuutta kuin USA:ssa niin siitä voi laskea 
itsellensä aina sellaisen reilun 30%:n alennuksen.

USA:sta Juuso

PS. Osoitteesta www.juusoamerikassa.net löytyy lisää tarinaa jos kiinnostaa

Halloweenia Frat Housessa

Pimeähkössä kolossa Texasissa Gateway Arch
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LAULUMARATHON Teekkaritalolla 28.11.

Tämänvuotinen Laulumarathon keräsi Teekkaritalolle runsaan joukon Teekkarilauluista ja 
yleisestä rilluttelusta kiinnostuneita kansalaisia nauttimaan Kalun käsittelystä sekä kilpa-
sarjojen äärimmäisistä sanoituksista ja esityksistä. Laulun lomassa myös sauna lämpeni 
ja huhujen mukaan joku saattoi muutaman virvoikkeen nauttia - allekirjoittanuthan ei toki 
nähnyt eikä kuullut mitään, minähän olen uskovainen mies enkä juo lainkaan alkoholia 
paitsi humalassa. 

Kilpasarjat olivat äärimmäisen tasaväkisiä 
ja tuomaristo lähes kuristi toisensa pistey-
tyksen tuoksinassa, mutta lopulta, tuntien 
taistelun jälkeen tuomaristo purkautui ulos 
yläkerran saunasta julistamaan voittajat. 

TULOKSET:

Kiltasarja:
1. Prose: Ikimuistoinen muistoton ilta
2. Otit: La Uluma Ratoni
3. Kone: Nimetön

Parhaimman ulkoistetun piisin erikoismaininta myönnettiin SIK:n Ville Peterille ja Oiva 
Arvolalle kappaleestaan Satiaiset. Poijjaat kun olivat soitelleet Optiemin PJ Kiilakoskelle, 
joka antoi jässeille luvan edustaa Optiemia maratonissa. Tämän johdosta myös palkinto 
ulkoistettiin tuomariston kumotessa sen parempiin suihin \o/

Exclusive-sarja:
1. Snapsi: Tuiki tuiki perseeseen
2. Ympin pinpulat: Wappu
Erikoismaininta: Otykset (Schumi & Viljo): 
eniten nuoleskelua tuomaristoa kohtaan.

Apteekkarin sarja:
1. Droit: Jallu vai ei
2. Snapsi: Apteekkibiisi

Skabojen jälkeen Teksuutimien päätoimitus tavoitti kulttuurisian röhkimässä onnenkyy-
neleet poskillaan runsaan osallistujajoukon herkistämänä. Sika pyysikin välittämään kai-
kille kiitokset hienosta illasta ja suuresta osallistumisprosentista.

OTY onnittelee voittajia sekä kiittää kaikkia osallistujia! Ensi vuonna uudestaan!
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Laulumarathon 2007
Kiltasarjan voittajabiisi:

Ikimuistoinen muistoton ilta
Prosessikilta
Laulumarathon 
28.11.2007

(sävel: Petteri Punakuono) (muistat tuhkimon...)
Unohdat krapulan kohmelon, darran sen varmaan

ja sappinesteenkin vihreän harmaan
silti haahka tää sut aamulla herättää

(sävel: Kulkuset kulkuset) (lunta tulvillaan...)
Kunpa muistaisin mis eilen sekoilin
ei kuittipinokaan voi iltaa valottaa

Ehkä saunottiin, kun saunaa poltettiin
Lieko kuuma jallu antoi kipinän poikiin

(sävel: kulkuset kulkuset... kertsi)
Raikuli poikuli fuksimme on tää

Sauna melkein poltettiin ja tyhjät hylsyt jää

Kauhistus, kärsimys on esiin iskenyt
nyt tiedän että jallulla on jokin merkitys

(sävel: Varpunen jouluaamuna) (lumi on nyt...)
Morkkis on nyt saapunut

Haahkan roikkutissit
Buranan teho häipynyt

Ketjukäyttelyssä

Viimeinkin Wappuna, lumivaalea hattuna
Tekis mieli juoda vain

Pelkkää vichyvettä

Proselaisten kommentteja biisistä:
Tämän vuotinen prosessin laulu johdattaa kuulijan-
sa episodimaisella kerronnallaan erään fuksin vuo-
teen ja vuoden aikana vallinneisiin tunnetiloihin; 
pelkoon, kauhuun ja uupukseen, ja lopulta tarinaan 
joka saavuttaa lopullisen kliimaksinsa wappuna.

Apteekkarin sarjan voittobiisi:

Jallu vai ei?
Sävel: Aaveratsastajat
San: Droit/Henry Oldhorse & Kristian Jussi

On juoma mulla mielessä, en nimee päähän saa.
Jano on jo hirmuinen ja aivot raksuttaa.

Nyt tarjoilija murheeseeni lohdun tuoda vois, 
jos konjakkia (ap)teekkarin heti mulle tois.

::Jallu vai ei, jallu vai ei, väliäkö sillä, kunhan heti 
jotain sais::

Exclusive sarjan voittobiisi:

Tuiki, tuiki
Sävel: Tuiki, tuiki tähtönen
San: Snapsi

Tuiki, tuiki perseeseen,
hetken se vain kirpaisee.

Korkealta kiljaiset,
tyynyn kulmaa puraiset.

Älä kerro äidille,
tosimies oot hänelle.
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Nääspeksi 2007
Kaksimielisintä tykitystä sitten ensimmäisen kahden ulottuvuuden

======
Oli	synkkä	ja	myrskyinen	yö...	eikä	siinä	kaikki!

Nääspeksi 2007 laukaistiin Oulun osalta käyntiin perin-
teikkäästi Madetojan salissa, syystalvisena ja hämäränä 
lauantai-iltana. Näytös oli myyty käytännössä loppuun jo 
heti ensimäisenä myyntipäivänä ja kaikki merkit erinomai-
sen viihdyttäväksi illaksi olivat ilmoilla. Opiskelijakansa oli 
siis pukeutunut jälleen tyylikkääksi (ei kukaan muuten 
Teekkaria	 tosissaan	ottaisi!)	 ja	 taskumatit	 lotisivat	povi-
taskuissa korkkaustaan odottaen (joillain jo korkattuina). 
Itse asiassa vanhemmat ja viisaammat olivat varanneet 
molempiin taskuihin yhden Matin. Edessä oli kuitenkin 
puoliaika ja kaksi näytöstä, katsos.

Aidossa piraattihengessä
------------------------
Speksi alkoi rennoissa ja hilpeissä tunnelmissa. Merirosvoaiheinen näytelmä sisälsi jälleen 
tiukkoja tilanteita, laulantaa (jopa oopperalaulua), suuria tunteita ja tietenkin kasapäin (hil-
littömän) hauskoja hetkiä. Varmasti monen kieroutuneen mielen kohokohdaksi nousi tilanne, 
jossa	laivan	kokin	tuli	niellä	bauttiarallaa	puolikas	banaani	(”niele	se!”),	mutta	kokille	osoitetun	
”et	sinä!”	-huudon	tuloksena	suorittajaksi	muuttuikin	mastoon	sidottu	tyttö.	Tässä	tilanteessa	
kokki palauttikin noin puolivälistä kurkkuaan banaanin takaisin esille ja tytön silmille nousi 
täysin aidosti pelokas ja epäuskova ilme. Kokki oli kuitenkin yhtä härski kuin avoimen pai-
tansa alta pilkottava mahansa ja erinäisestä kuolasta näyttämön kirkkaita valoja heijastava 
banaaninpuolikas päätyi puolestaan tytön suuhun. Shokista toivuttuaan tyttö nieli kuitenkin 
banaanin kiltisti (eng. ”swallow”) ja lopuksi nähtiin vielä pornahtava tyhjän suun ja kielen 
näyttö... Ja tämä oli siis vain yksi pieni kohta tässä järkyttävän kaksimielisessä ja irstaankin 
perverssissä näytelmässä. Ei liene yllätys, että käsikirjoittajista lähes kaikki olivat miehiä...
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Kokonaisuudessaan näytelmä jäi hieman vuosi takaperin nähdystä Blade Runner -elokuvaan 
perustuvasta speksistä. Reisiluut ristissä oli toki erinomainen veto, mutta siitä jäi puuttumaan 
se ripaus maagisuutta, mitä esim. Blade Runneriin oli onnistuttu tiivistämään. Merirosvonäy-
telmän	 juoni	oli	ehkä	hieman	yksinkertainen	(search,	find	&	deal	with	 it)	 ja	 tapahtumista	
puuttui se viimeinen räväkkä silaus. Hienoja henkilösuorituksia nähtiin erityisesti laivan kokin 
roolissa, mutta myös kommodoorin purphaduksekas ilmestys (ymmärtää joka paikalla oli) 
ja	nunnan	rohkea(!)	esiintyminen	nousivat	esille.	Kokonaisuudessaan	paketti	oli	jälleen	hal-
linnassa. Todettakoon siis, että tamperelaiset näyttivät kyntensä jälleen ja Nääspeksi 2007 
tarjosi aivan varmasti vastinetta pilettinsä hinnalle (10/12e). Tällaista viihdettä ei normiteat-
terista löytäisi etsimälläkään :)

Summa	Summa,	RUM!
-----------------
Näytelmän lopussa speksiryhmä kiitti yleisöä ja näyttelijäkaartin spiikkaava tuottaja vaikutti 
aidosti iloiselta Oulun näytökseen. Taisi siis lavallakin olla hauskaa ja näkyihän se. Täytyy 
kuitenkin muistaa, että nämä perkeleethän ovat näyttelijöitä henkeen ja vereen. Tai ainakin 
henkeen, joten pieni varovaisuus tulkinnan suhteen sallittakoon. Jokatapauksessa, Oulu on 
Oulu vaikka voissa paistaisi ja tässä tapauksessa kaupungin speksimeno oli yksi parhaista 
herkuista syksyn aikana. Jälleen. Jatkonaksuillakin Teekkaritalolla tsembalot jatkuivat aina 
aamun pikkutunneille asti ja kyselyjen perusteella viimeisille juhlijoille ei jäänyt oikein käsi-
tystä milloin bileet edes loppuivat ja uusi tai edellinen päivä tai seuraava tai jotain siltä väliltä 
alkoi, loppui tai mitäihmettä. Niin.

Lopuksi todettakoon se perinteinen, mutta ah’ niin tosi asia: Speksi on kokemus, jota ei kan-
nata	missata!

Yarr.

 -Tuukka 
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Speksiyleisön kommentteja näytelmästä
=====================================

Annika, 0,5%.
-	Speksineitsyyden	menettäminen	oli	oikeasti	hyvä	varvi!
- Kaksimielisyyksiä enemmän kuin kiltahuoneella
- Kokki oli uskomaton tilanteenpelastaja
-	Banaani!	;D

Mika, 1,1%.
- Oopperalaulu oli äärimmäisen taidokasta, muttei oikein sopinu   
  asiayhteyteen
- Kokki oli ihan paras
- Kokonaisuutena hyvä, muttei viime tai toissavuotisen veroinen 
  (ilmeisesti porukan kokemattomuus speksin teossa näkyi)
- Kaks taskumattia oli edelleen sopiva määrä

Teemu, 1,8%.
- Välillä oli liian kova kusihätä
- Bändissä oli kuuma tyttö
- Roaaar
- Kaikesta huolimatta en oppinut elämään selibaattini kanssa

Antti, 2,2%.
- Meriaiheinen joten ei kuiva, vaan kostea kuten silmät paikoit-   
  tain naurunkyyneleistä
- Ehdottomasti syksyn paras speksinäytelmä
- Yleisön huudot tarjosivat jälleen odottamattomia naurun-
  pyrähdyksiä
- Tunnelma oli niin humalluttava, että yksityiskohdat sulautuivat  
  yhdeksi
  kollektiiviseksi huumorimereksi, jonka aallot syleilivät katsojaa   
  ajoittain oikeinkin osuvasti, kun taas toisinaan oli tyvenempää

Harri, 2,5%.
- Edellinen oli parempi
- Kaksi piilopulloa on parempi kuin yksi

Henkka, liikaa
- Hyvä jatko Pirates of the Caribbean -trilogialle
- Moniulotteista huumoria, joka ainakin minuun 
  seilorina upposi
- Ei pitkästyttänyt
- Orkesteri, eritoten rumpali, eläytyi koko sielullaan
- Bändin tyttö liian vähän lavalla



Ohjelmistokehityksen- ja ylläpidon
sekä projektijohtamisen asiantuntija
Ixonos on ICT-alan palveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen 
joustavia, näiden kilpailukykyä ja riskien hallintaa tukevia 
ohjelmistokehityksen, ohjelmistoylläpidon ja projektijohta-
misen ratkaisuja. Ixonosin asiakaskunta koostuu johtavista 
kansainvälisillä markkinoilla toimivista matka- ja älypuhe-
linvalmistajista, mobiiliverkkotoimittajista ja teleoperaatto-
reista	sekä	kotimaisista	mm.	finanssisektorin	yrityksistä.

Ixonosilla on pääkonttori Helsingissä ja lisäksi toimipaikat 
Haapajärvellä, Jyväskylässä, Kemissä, Oulussa, Rovaniemel-
lä, Salossa ja Tampereella sekä Tallinnassa ja Kosicessa 
(Slovakia). Konsernin palveluksessa 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 kas-
vussa.

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

Tervetuloa	rakentamaan	uutta	kansainvälistyvää	Ixonosia!
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Teekkaritalon kymmenen käskyä

 1. Pidä hauskaa 
 2. Älä häiritse naapureita
 3. Kunnioita toisen omaisuutta
 4. Älä nouse pöydille
 5. Älä tupakoi sisätiloissa
 6. Älä murjota
 7. Tiskaa astiat
 8. Siivoa roskat
 9. Ilmoita vahingoista
 10. Pidä hauskaa

        Teekkarilupi Oy
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Vaalikokouksessa 4.12. valittiin seuraavat toimijat 
Oulun Teekkariyhdistyksen piiriin vuodelle 2008:

 Hallitus:

  puheenjohtaja Olli Oja, Kone
  sihteeri Laura Kemppainen, Ymp/OTiT
  taloudenhoitaja Tiina Sutinen, SIK
  fuksiohjaaja Laura Haapaniemi, SIK
  isäntä Ville Juholin, SIK
  kulttuurisika Piia Kämäräinen, Prose
  suhdevastaava Aleksandr Doubrovitski, SIK
  tiedotusvastaava Tuomas Takkinen, Kone
  markkinointivastaava Oiva Arvola, SIK
  koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava Hanna-Riikka 
  Kemppainen, OTiT

 Ylemmät toimihenkilöt:

  verkkomestari Juhamatti Niemelä, OTiT
  emäntä Erno Klemetti, Kone/OTiT
  urheiluvastaava Pia Olli, OTiT
  pikkupossu Teemu Aikavuori, SIK
  graafikko Joonas Toukkari, Prose
  alumnivastaava Heini Hämäläinen, Prose/Ymp
  Oltermanniksi nimitettiin professori Tauno Jokinen.

 Hallitus valitsee toimittajat ensi vuoden puolella, joten 
 halukkaat ilmoittautukoon tiedotusvastaava Takkiselle.





  KYYKKÄÄ JA MÖLÖKKYÄ
 
 sunnuntaisin klo 14 kyykkäkopil-
 la ja yliopiston parkkipaikoilla

 OULUN AKATEEMINEN MÖLÖKKY- JA KYYKKÄSEURA RY

KEVÄÄLLÄ TULOSSA :

12.1. PIKKU”JOULU”KYYKKÄ

8.-9.2. MM-KYYKKÄ

16.2. FUKSIKYYKKÄ

15.3. OM-KYYKKÄ

4/2008 WAPPUKYYG

www.oa
mk.oulu

.fi
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