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Puheenjohtajan palsta 3/2008
4.10.2008

Anna palaa Frank! Kaikki on vakuutettu. 
Tätä palstaa kirjoittaessani Teekkariyhteisö onkin antanut palaa jo ainakin LWAPissa, 
Akateemisissa alkajaisissa, Fuksisuunnistuksen jälkibileissä sekä Lakinlaskijaisissa. Bileiden 
lisäksi myös pikkuiset fuksipallerot on otettu innolla vastaan ja fuksikasvatus on aloitettu 
taas kovalla tohinalla. Allekirjoittanutkin tohisi Teekkarikiltojen fuksi-infoissa enemmän kuin 
tarpeeksi. Toivottavasti kaikille jäi positiivinen kuva OTY:stä ja ”Tupla-O:sta”.

Nyt kun lakit on laskettu talvilevolle, on taas hyvää aikaa keskittyä opintoihin ja 
odotella loppusyksyn tapahtumia ja rientoja. Tempauksista seuraavaksi on luvassa 
renkaanvaihtotempaus, joka järjestetään Linnanmaan marketeilla sunnuntaina 19.10. 
Teekkarikiltojen vuosijuhlakauden avaa Konekilta Ykä-juhlillaan lauantaina 18.10. Myös 
Tietoteekkarit juhlivat 20-vuotista taivaltaan. Fuksien ei kannata missata fuksiurheilukisoja 
eikä fuksilauluiltaa, jotka järjestetään maanantaina 13.10. Tapahtumia on tulossa niin 
paljon ettei minun kannata niitä kaikkia luetellakaan tällä palstalla. Siksi kehotankin teitä 
seuraamaan OTY:n tiedotusta sekä tapahtumakalenteria webbisivuillamme.

Yksi vuoden tärkeimmistä asioista, ja alustus ensi vuotta varten, on myös polkaistu käyntiin 
tänä syksynä. Kyse on tietenkin Otyn 50-vuotishistoriikistä. Teekkariyhdistys juhlii 50-vuotista 
taivaltaan vuonna 2010, joten historiikkihanke on polkaistu käyntiin jo nyt. Historiikki on 
tarkoitus kirjoituttaa ensi vuoden aikana, jotta se 
ehtii valmiiksi hyvissä ajoin ennen vuosijuhlia. Jo 
nyt valmisteluvaiheessa on yhdistyksen historiasta 
paljastunut hauskoja tilanteita ja olen varma, että 
historiaan tutustuminen auttaa monien perinteiden 
uudelleen lämmittämisessä.

Näin syksyllä 2008 haluan kuitenkin omasta ja 
koko yhdistyksen puolesta toivottaa mitä parhainta 
ja vauhdikkainta syksyn jatkoa kaikille Teekkareille 
sekä ratkiriemukasta fuksivuotta kaikille fukseille.

Olli Oja
PJ



Pääkirjoitus
Teksuutimet 03/08 

Tämän lehden kansi on musta. Idea lähti muotoutumaan hiljalleen syksyn aikana, ja lopulta 
päätös mustasta kannesta sai pontta Kauhajoen ammattioppilaitoksen ampumavälikoh-
tauksesta. Kyseessä on perin ikävä tapahtuma, jonka syitä en lähde tässä pohtimaan. 
Viimeistään kyllä tässä vaiheessa luulisi olevan kaikille, selvää ettei Suomikaan ole mikään 
turvallinen lintukoto maailman kartalla. Surullista on että näinkin pienessä valtiossa tällais-
ta sattuu peräti kaksi kertaa vuoden aikana. 

Kun katsastellaan mitä rajojen ulkopuolella on tapahtunut, huomataan että eipä se aina-
kaan talouden puolesta muilla mailla sen paremmin mene.  Aluksi näytti siltä että Yhdys-
valtalaiset ovat mokailleet pahemman kerran, mutta viimeviikkoisten tapahtumien valossa 
Islanti on vetänyt pitemmän korren tässä failure-kisassa. Islannin tilanne muistuttaa hyvin 
paljon 80/90-luvun Suomea, ainoastaan nyt tehtiin samat hölmöilyt potenssissa kymmenen.  
Sääliksi käy mokomaa saarivaltiolta. Jos katsotaan omaan napaan, niin näillä näkymin 
Suomi ei tule vaipumaan lamaan. Mutta mitäpä sitä vielä tietää mitä tulee tapahtumaan 
tulevaisuudessa. Tässähän tämä nyt lukee, niin povausta voidaan tarkastella vaikkapa Wap-
puna 2009 uudemman kerran. Ja jokatapauksessa opiskelu on varsin taloussuhdanteista 
riippumatonta aikaa, mutta kesätöiden haussa ja valmis-
tumisen jälkeen tilanne on toinen. Mikäli nyt näyttäisikin 
siltä, että lama tulee eikä töitä ole, niin itse en ainakaan 
olisi tilanteesta huolissaan. Kuitenkin laskusuhdannetta 
seuraa aina noususuhdanne, ja päinvastoin.

Kuitenkin kaikesta tapahtuneesta huolimatta Teksuutimet 
ei vaivu murheen alhoon, vaan jatkaa tavallisen huoletto-
malla linjalla loppuun asti.  Pidetään järki päässä ja päät 
silloin tällöin selvinä niin sillä pärjää tässä maailmassa jo 
pitkälle. Ensi Teksu onkin sitten viimeinen tälle vuodelle. 
Jahka se on saatu painosta ulos, niin voikin juosta sitten 
vapautuneesti alasti pitkin yo-katua huutaen samalla IRTI!! 
TJ0! ... no ei kun oikeesti, hauskaa täällä toiminnassa on 
ollut enkä kyllä vaihtais päivääkään pois :)

Tuomas Takkinen
Tiedotusvastaava

sole mikhän

L e h d e n  t e k e m i s e n  a r k e a :

Päätoimittajan vastuulla on mm. yhteishengen luominen laukomalla hyviä tunnelmaa kohotta-
via vitsejä kuin Benny Hill konsanaan.

21:35 <@tpls> ivs: http://palkki.oulu.fi/~takkintu/talo.rar
21:35 <@tpls> talopaketti
21:35 <@tpls> ehehe
21:35 <@iiska> Siitä vaan rakentamaan, eiku
21:35 <@tpls> olipas taas hyvä vitsi
21:35 <@wr> hohoho
21:36 <@iiska> Tästä vaaditaan quote Teksuun
21:36 <@iiska> :-D



Ilmoitus

Maanantaina elokuun 18. päivä neljä pahaa aavistamatonta koodarin-
alkua astelee sisään Kiviharjunlenkki ykkösen ovesta. Edessä on kuusi 
kuukautta kestävä työharjoittelujakso, jonka lopussa häämöttää toivo 
työsopimuksesta ja oikeasta palkasta.

Pehmeän aloituksen, eli yrityksen ja talon tapojen esittelyn jälkeen luu 
lyödään kurkkuun heti kättelyssä. Taskia, featurea, scrummia ja mon-
ta muuta käsitettä tulee kuin liukuhihnalta eikä loppua meinaa näkyä. 
Soppaan heitetään vielä lisäksi kasa uutta ohjelmistoa ja ohjelmointikiel-
tä, joilla sitten aletaan vääntää omia harjoitusohjelmia. Epätoivo meinaa 
iskeä, mutta vielä tässä vaiheessa ei sovi antaa periksi, vaan eteenpäin 
mennään vaikka itku kurkussa...

Tätä kirjoittaessa työharjoittelua on kulunut noin kuusi viikkoa. Alun 
termiviidakko on alkanut selkiytyä, ja nyt harjoitellaan projektiryhmässä 
työskentelyä. Käynnissä on Linux-kurssilaisten ensimmäinen yhteinen 
projekti, jonka tarkoituksena on tuottaa mobiililaitteilla toimiva GPS-
sovellus. Ohjelmointiympäristönä käytössä on TrollTechin Qt, joka mah-
dollistaa ohjelman helpon siirtämisen eri laitteille ja käyttöjärjestelmille. 
Kaiken muun hyvän lisäksi Qt-ohjelmointi on kivaa. Ohjelmointikielenä 
toimii vanha kunnon C++.

Tila loppuu, joten lienee loppusanojen paikka. Välillä on hakattu päätä 
seinään ja välillä on riemuittu onnistumisista. Joka tapauksessa mielen-
kiintoista on ollut, ja uutta on opittu paljon. Kartta piirtyy jo, ja apinan pää 
näyttää paikan, joten tulostakin on syntynyt. Tästä on hyvä jatkaa.

Terveisin
Ixonosin Linux-kurssilaiset



Miehet – miksi sitä ei osaa elää ilman niitä? 
Wikipedian mukaan mies eroaa naisista kes-
kimäärin seuraavilla ominaisuuksilla: suurem-
mat lihakset, matalampi ääni, parrankasvu, 
vähemmän ihonalaista rasvaa, runsaampi var-
talon karvoitus... näistäkö se miesten viehätys-
voima koostuu?

Jokainen Teekkaripiireissä pyörinyt on varmasti 
miehen tai miehen alun joskus nähnyt, mutta 
ei välttämättä ole sellaisen kanssa asunut. Itse 
huomasin eräänä elokuun iltana, että nurkissa 
pyörii eräs urospuolinen yksilö. En osaa sanoa 
kuinka suunniteltua kyseisen yksilön asuntoo-
ni muutto oli, mutta kovin helposti ja huomaa-
mattomasti tuo näytti asuntooni asettuvan.

Ensimmäisten viikkojen aikana olen tehnyt 
muutamia havaintoja tästä uudesta asuin-
kumppanistani. Ensinnäkin se syö kaiken mitä 
eteensä saa, yleensä jättäen sotkua jälkeen-
sä. Lisäksi se käy vessassa ovi auki(!), lorottaa 
tarpeensa kuuluvasti, unohtaa vetää vessan 
ja jättää hajut muhimaan jälkeensä. Jos tulen 
kotiin myöhemmin kuin olen luvannut, alkaa 

motkotus heti kun astun ovesta sisään. Suuttu-
essaan tämä elämäni uroo viuhtoo ympäriinsä 
kuin pyöremyrsky ja väsyttyään riehumaan ma-
kaa haarat levällään olohuoneen sohvalla. Että 
*puuh* vaan...
Mutta vaikka olen useampaan otteeseen ollut 
heittämässä kyseistä yksilöä niskaperseotteel-
la ulos, niin osaa se olla välillä aika sydäntä sär-
kevän suloinen. Aamuisin kun olen torkuttanut 
puoli tuntia, herättää se minut märillä pusuilla. 
Lisäksi se on auttanut minua löytämään sisäi-
sen lapseni uudestaan ja pitkästä aikaa olen 
huomannut, etten välitä muiden ajatuksista 
vaan kiherrän kuin teinityttönen. Se on myös-
kin suunnattoman söpö, muut tytöt katsoo 
kateellisena vieressä! (ja muiden kateelliseksi 
tekeminenhän on elämän suola) 

Nyt täytyy jännityksellä odottaa kuinka syksy 
etenee, olenko pistänyt ”kämppikseni” pihalle 
jo ennen joulua vai elämmekö onnellisina elä-
mämme loppuun saakka.

- ”Ikuisesti yhdessä?”

Elämää miehen kanssa, osa 1



Journalismin helmet – Kampiakseli, Laatta, Nakertaja, Porle, Sinssi ja 
Terminaali – pääsevät viimein irti ja täysin puolueettoman testin eteen. 
Eikä siinä vielä kaikki, virallisen testin ulkopuolisina mukaan pääsi myös 
Sigma-INF. Vertailukohteina on käytetty jokaisen lehden kuluvan vuoden 1. 
numeroa (lyhyesti 1/08), arvosteluasteikkona tuttu 1-5

Teksu testaa - kiltalehdet

Kampiakseli – Herkkae Cosmopolitan

Lehden toimitus on harvinaisen ei-karvainen, 
kenties juuri tästä syystä taidekuvat on pidetty 
yllättävän taiteellisina ja suurilta paljastuksilta 
on vältytty. Kyseisestä lehdestä mieleenpainuvin 
osio oli laatuelokuvien arvostelu (jonka ohessa 
näkyivät myös tissit); kun Koneelta karvat katoa-
vat, niin niitä katsotaan mieluummin televisios-
ta?

Plussat:
-Tissit
-Ykä

Miinukset:
-Tissien kuvanlaatu heikohko

Arvosana: 3

KONELAISIA JUTTUJA KAIKKEEN MAKUUN

01/2008

TALVI 2008

GUMIVENEGUMIVENE

(melko kallis) (melko kallis) 
50rv1

35935999

TISKIKONETISKIKONE

(lehtenä halvempi)(lehtenä halvempi)
Kampiakseliakseli

0020

KAFFETTAKAFFETTA

IHqu

verkkoversio

HC-Laatta

Usein asiat pystyy selittämään kahdella sanalla, 
tällä kertaa riittää kaksi kirjainta, H ja C. Lehden 
sivuilta on parille edellisvuodelle erittäin tyypilli-
nen naiskauneus kadonnut tyystin, mutta kuvia 
on silti paljon – taidetta on korvattu huumorilla. 
Kuvien runsaus tekee etenkin lehden loppuosas-
ta varsin kevyesti luettavan, mikä ei milloinkaan 
ole kiireisessä maailmassa pahasta.

Plussat:
-Kevyt, helppo
-Sarkka

Miinukset:
-Ei tissejä

Arvosana: 3



Nakertaja

Kyseinen lehti ei ollut valitettavasti vielä nykyai-
kaistunut sähköiseen muotoon ja suureen levik-
kiin internetin kautta, joten testiin osallistuminen 
oli mahdotonta. Mitä suurimmalla todennäköi-
syydellä kyseinen julkaisu on kuitenkin varsin 
mukavaa luettavaa perinteisessä muodossaan.

Arvosana : Ei arvosteltu

Porle – seksikäs media

Kakkossivun tyttö kiinnittää huomion tähän leh-
teen. Lukuelämys ei kuitenkaan jää tähän, vaik-
ka varsin kaunis nainen onkin ja vaikeasti ohitet-
tavissa. Tavaraa lehdessä on paljon (vaikkei sitä 
samaa tavaraa myöhemmin seuraakaan). Löytyy 
sekä asiaa että vähemmän asiaa, kuten olla pi-
tääkin. On niin lyriikkaa kuin sarjakuvaakin ja 
paljon muuta. Teksu suosittelee.

Plussat:
-Tissit
-Mallikas ulkoasu
-Jokaiselle jotain

Miinukset:
-Lukeminen kestää pitkään

Arvosana: 5
Sinssi – Karjujen paratiisi

SIKin uljaat urokset pääsevät näyttämään kyn-
tensä raavaassa Karjukalenterissa. Jo pelkäs-
tään tämän vuoksi Sinssi on ehdottomasti tu-
tustumisen arvoinen, YMPin tyttökalenterilla on 
todellakin arvoisensa haastaja. Muutakin tutus-
tumisen arvoista toki löytyy, mutta valitettavas-
ti tämä kaikki muu jää hieman kovien karjujen 
varjoon. Edes feminiinisten tissien puute ei jää 
mieltä vaivaamaan.

Plussat:
-Karjukalenteri
-Lammas

Miinukset:
-Muu lehti jää karjujen varjoon

Arvosana: 4

Ta

lviPo
rle‘08

FAIL ZONE FAIL ZONE 
Suolausta on lisättävä!

Alkeisnumero

1/2008

Hallitusesittely  |  Laskiainen   |  Seuranhaku  |  Karjukalenteri

?



Terminaali – Tyylikäs tietopaketti

Graafisesti Terminaali on testin ykkönen, lehti 
on yksinkertaisesti kaunis, kuitenkin riittävän 
yksinkertainen jotta myös testaaja pysyy muka-
na. Testin objektiivisuus oli hyvin lähellä järkkyä 
johtuen Led Zeppelinistä, mutta valitettavasti 
Terminaalin kannalta tämä ei aivan toteutunut. 
Hienoa luettavaa oli lehdessä toki muutakin.

Plussat:
-Loistava ulkoasu
-Tissit

Miinukset:

Arvosana: 5

Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti, nro 1/2008

Me olemme OTiT - Miehet mustissa!

TERMINAALI

Hallitusesittely     -     Suuri olutvertailu    -    Latinanurkkaus

The Story of Bubble Bobble 2    -    Raakkelin musiikkituokio

Sigma-INF

Tämän lehden kuvissa esiintyvillä miespuoleisil-
la henkilöillä on keskimäärin huomattavasti pi-
dempi karvoitus päälaella kuin testin virallisesti 
osallistuneissa lehdissä. Ulkoasuun ei ole juuri 
kiinnitetty huomiota, mikä latistaa tunnelman 
heti alkuunsa.

Plussat:
-Muutama kohtuuhauska juttu
-Voi lukea paremman puutteessa

Miinukset:
-Ulkoasu surkea
-Kaikki jutut ei aukea

Arvosana: 1 (läpi meni)

-lasssse

-inf
1/08

Nick Cave näkee sut



ABB’s employees around the world form the key to our success. Our 100-year history and our multi-national 
culture have created an exciting career growth environment. For more information on open positions please 
visit www.abb.com/careers

Find yourself the right stage

© 2007 ABB



Mitä äänestyskop
Onko äänestyskopissa elämää?

Yleensä ei.

Ketä äänestäisin?

Me 
suosittelemme 

päivän 
ehdokkaita 

hintaan ääni/
äänestäjä. 

Nuorta lihaa 
kannattaa 

suosia, vielä 
parempi jos 

suositte jopa 
korkeakoulujen 

kasvattamaa 
nuorta lihaa.

Todella eloton.

Eloton.
Ovatko nämä muka elollisia?

Ennakkoäänestys 15.-21.10.
Yliopiston ennakkoäänestyspiste on avoinna 15.-17.10. klo 10-18 vihreillä naulakoilla.

Varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 26.10.

pissa tulee tietää?
Millainen poliittinen ilmasto äänestyskopissa vallitsee?

Ilmasto on lauhkeaa, 
konsensushakuista ja värikästä 
aina punaisesta vihreän kautta 
siniseen. Myös seuraavat 
adjektiivit kuvaavat ilmastoa:

Viiksienvaihtoviikot lähestyvät SINUA!

Kaupungintalon valtaus ti 14.10. klo 14 kaupungintalolla
Mursumarssi ke 15.10. klo 11.45 yliopistolla

Keltanokkaisten vaalipaneeli ke 15.10. klo 14.15 TA105

juhlallinen

helpottunut

(äänen annettuasi)

utelias

vakuuttava (miltei 

mahtipontinen)

nuorekas

(joskin vastuullisen 

aikuismainen) villi (joskaan

ei riehakas)

 ...ja vapaa (mitä 
nyt äänestyskoppi 
vapautta rajoittaa)
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Ohjeita ammattiliiton vaihtajille
Tänäkin syksynä melko moni opiskelija aloittaa opinahjonsa massasta poikkeavalla 
taustalla. Moni tulee esimerkiksi AMK:n puolelta tai toisesta maisteriohjelmasta. Tänä 
syksynä olen saanut opastaa useita opiskelijoita nykyisen ammattiliiton vaihtamisesta 
TEKkiin ja voin kertoa, ettei ole kahta samanlaista tapausta tullut vastaan. Jokaisen 
kohdalla on tietenkin pitänyt katsoa onko vaihtaminen järkevää, mutta jos aikoo 
valmistua DI:ksi tai Arkkitehdiksi niin veikkaan ettette löydä esim. halvempaa liittoa. 
Puhumattakaan siitä, että harva liitto ajaa Tekniikan akateemisten asioita. Ohjeet on 
jaettu TEKkiin ja IAET-kassaan. Toivottavasti tämä valottaa asiaa!

Ammattiliiton vaihtaminen TEKkiin:
Alkuun haluan korostaa sitä, että Suomessa ihmiset saavat järjestyä vapaasti. Tämä 
tarkoittaa sitä, että voitte kuulua niin moneen ammattiliittoon kuin ikinä haluatte/pystytte, 
kunhan täytätte jäseneksi liittymisen ehdot. Sopii tietenkin miettiä useita jäsenmaksuja 
maksaessa, että mistä kaikesta on hyötyä. TEKin jäsen saa palvelut riippumatta siitä mitä 

työtä tekee siinä missä joillakin liitoilla työnkuva on 
rajattu. Lisäksi monella liitolla jäsenmaksu on luokkaa 
1,4% ennakkopidätyksen alaisista tuloista. TEKin 
suosituksen mukaisella lähtöpalkalla tämä tarkoittaa 
reilu 500 euroa vuodessa. Aika paljon enemmän kuin 
TEKin 296 euroa eikö totta?

Työttömyyskassan vaihtaminen IAET-kassaan.
Kassan vaihtaminen on hieman monimutkaisempi homma. Tämä johtuu siitä, 
että henkilö saa kerrallaan kuulua vain yhteen 
työttömyyskassaan. Erityisesti jos olet kerryttänyt 
joko kokonaan tai osan työssäoloehdosta sinun 
tulee olla tarkkana, jotta kertyneet edut säilyvät. 
Tällaisessa tapauksessa on aina hyvä ottaa yhteyttä 
esimerkiksi allekirjoittaneeseen.

1. Kokonaan tai osittain täynnä oleva työssäoloehto:
Eroa nykyisestä kassasta. Kassajäsenyys saattaa olla sidoksissa liiton jäsenyyteen, •	
joten se kannattaa varmistaa ensin. Älä eroa jos et ole varma saatko liittyä IAET-
kassaan välittömästi.
Liity välittömästi IAET-kassaan. Jotta kerrytetyt edut säilyvät, sinun tulee liittyä •	
kuukauden sisällä vanhasta erottuasi. Muista, että sinun tulee olla työsuhteessa 
liittymishetkellä.
Varmista liittymisesi IAET-kassaan parin päivän kuluttua. Tämä on hyvä varotoimi, •	
jota suosittelen lämpimästi. Kun olet liittynyt kassaan sinulle pitäisi tulla sieltä 
jäsenmaksulasku parin viikon kuluttua.

2. Ei kertyneitä työviikkoja kassajäsenyyden aikana:
Voit huoletta erota vanhasta kassasta koska vain.•	
Liity IAET-kassaan heti ensimmäisenä/seuraavana työpäivänä, jotta työssäoloehto •	
alkaa kertymään.

Jos herää kysymyksiä niin ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Terveisin, Tuomas Havela
Oulun Teekkariyhdysmies
tuomas.havela@tek.fi

Voit kuulua samanaikaisesti 

useaan eri liittoon

IAET-kassaan liittyessä pitää 

olla työsuhteessa



13.10.2008 
Fuksiurheilukisat 
Fuksilauluilta 

18.10.2008
Ykä 80-vuosijuhlat 

19.10.2008
Renkaanvaihtotempaus 

22.10.2008
Prosen KMP 

25.10.2008
Prosen kiltistalkoot 
OTiT Vuosijuhlat 

28.10.2008
Mallasappro 

31.10.2008
Ympäristöteekkaripäivät 
SIKin fuksicursio 

04.11.2008
Ympin kähmintäsauna 
PikkuWappu 

06.11.2008
OTY 48-v vuosijuhlasitsit

12.11.2008
Barbaariset bakkanaalit 

15.11.2008 
TeeKun juhlakonsertti ja vuosijuhlat 

18.11.2008
Prosen kähmintäsauna 

22.11.2008
Ympin Lempparit / killan pikkujoulut 

25.11.2008
OTY:n kähmintäsauna 

27.11.2008
Prosen pikkujoulut 

29.11.2008
NääsPeksi 

04.12.2008
OTY:n vaalikokous 

04.12.2008
Picojoule 

12.12.2008
OTiTin vaalikokous ja pikkujoulut 

13.12.2008
Konekillan RaiRai pikkujoulut 

13.12.2008
proSähköHoito-sitsit

Tapahtumia, menoja ja rientoja syksyllä 2008
Tapahtumat otettu OTY:n tapahtumakalenterista 7.10.2008. Mikäli kiltasi tapahtuma ei ollut tässä, niin ota 
yhteyttä osoitteeseen tiedotusvastaava@oty.fi 



Valerastien järjestely ei enää napostellut 
ja toisaalta ei myöskään kaikkien rastien 
kiertäminen, joten allekirjoittanut otti sota-
suunnitelmaksi summittaisen excuilun ras-
tien välillä, sillä parhaat tulokset saavute-
taan usein intuitiolla. Starttiviiva asetettiin 
Talolle maalin häämöttäessä sentterissä. 
Iltapäivä rupesi jo hämärtymään, joten oli 
aika aloittaa lähtölaskenta ja ottaa suunta 
kohti Teekkaritaloa.

Pari eväs”leipää” siis laukkuun ja Talolle, 
jossa olikin jo täysi rähinä päällä. Kisat oli 
saatu päräytettyä jo käyntiin ja ensimmäi-
set ryhmät lähetettyä liikenteeseen, mutta 
piha oli edelleen suorastaan mustanaan 
pöllämystyneitä ja pallohukkaisia fukse-
ja. Välittömästi oli havaittavissa fuksien 
panostus rekvisiittaan ja kisa-asuihin, 
sillä lähes jokainen jantteri oli pyntännyt 
itsensä mitä erilaisimpiin riepuihin ja 
oheisvarusteisiin. Olympiateeman mukai-
sesti Talon piha oli täynnä kaikensorttisia 
urheilijoita, joskin heti pystyi havaitsemaan 
tämäniltaisten urheilusuoritusten pitäy-
tyvän lähinnä maksan bodaamisessa. 
Ala-asteen urheilukisoista ja kaikenmaa-
ilman Euromarkettien hiihtokilpailuista 
aikoinaan voitetut mitalit kilisivät siellä 
täällä ja varustus oli muutenkin kirjavaa: 
yhdellä oli tennismailaa, toisella snorkkelia 
ja kolmannella suksisauvat. Puitteet olivat 
selvästi kunnossa ja illan rakentaminen 
näyttikin olevan kiivaasti jo käynnissä.

Rastin takaa

Eräänä alkusyksyn päivänä 
allekirjoittanut havahtui tut-
tuun tunteeseen: tänään olisi 
jälleen fuksisuunnistus. Luvas-
sa olisi siis lahjontaa, äärim-
mäisiä suorituksia, vallatonta 
maanittelua pistemäärien kas-
vattamiseki sekä humalaisia 
fukseja pitkin Oulun katuja. 
Pakkohan se oli lähteä kat-
somaan miten homma tänä 
vuonna etenisi.



Talolta matka jatkui Norssin kentälle tule-
vaisuuden kyykkälupauksia scouttaamaan. 
Muutama räväkkä konapommi nähtiin 
mutta muutoin aika meni lähinnä oheistoi-
mintaan keskittyessä ja karttuja väistelles-
sä. YKHS:n rasti kentän toisella laidalla jäi 
lähemmin tarkistamatta, sillä matka jatkui 
kohti yliopistoa ja siellä Koneen pienem-
mällä saunalla sijainnutta PJ-rastia, jossa 
fuksilaumat ramppasivat vuoronperään 
suorittamassa tehtäviään ja mahdollisesti 
juuri tästä liikuttuneena eräskin taistelija 
heitti käytävässä valentinkonoset tähtäi-
messään ilmeisesti suorituksensa paranta-
minen. Oikea ratkaisu, sillä kuten jokainen 
tietää, on optimisuorituksen takaamiseksi 
hallittava onnistuneen nestetankkauksen 
lisäksi myös oikeaoppiset tyhjennysharjoi-
tukset tarpeen niin vaatiessa.

Muita lipaston rasteja ei sitten tullutkaan 
enää juuri katsastettua, joten matka jatkui 
sentteriä kohti tähtäimessä Kesäteat-
teri Ainolan puistossa. Kuten tunnettua, 
toisinaan fuksisuunnistus etenee omalla 
painollaan ja näin kävi allekirjoittaneelle-
kin matkan päättyessä Radisson Sassin 
taakse perinteikkään munarastin ääreen. 
Rastilla oli vielä hiljaista sillä ryhmät olivat 
vielä suurimmaksi osaksi matkalla sentte-
riä kohti. Suoritukset olivat tässä vaihees-
sa iltaa vielä siveitä, mutta iltaa kohden 
meininki varmasti muuttuisi roisimmaksi 
kuten aiempinakin vuosina. Tätä en kuiten-
kaan jäänyt seuraamaan vaan suuntasin 
ratsuni kirjaston suuntaan kohti lauluras-
tia lähettäessäni mielessäni osanottoni 
kaikille Radissonin asiakkaille, joilla olisi 
aamulla aikainen herätys hyvinnukutun, 
(puoli)alastomien fuksien kännisen örinän 
täyttämän yön jälkeen :)



Örinästä puheenollen laulurasti tarjo-
si tuttuun tapaan jäätäviä Idols-tason 
esityksiä niin hyvässä kuin pahassakin. 
Ja yllättyykö kukaan jos kerron, että 
rastilla pääsi/joutui katselemaan myös 
muodossa marssimista ja kuulemaan 
tahdintoistoja? Niinpä, niinpä. Jokatapa-
uksessa tehtävän mukaiset kannustus-
laulut raikasivat erinäisten lisukeperfor-
manssien höystäminä ja edellisrasteilla 
tavatut, silloin vasta nouskuntoa hake-
neet ryhmät olivat selkeästi ottaneet val-
mentajan vinkistä vaarin ja onnistuneet 
kuntopiikin ajoittamisessa paremmin 
kuin hyvin.

Laulurastilla tulikin vietettyä loppuilta, 
sillä kesäteatterille ei enää jaksanut 
lähteä polkemaan. Ilta eteni perinteisis-
sä merkeissä eli fuksit olivat kännissä, 

lahjusten ollessa ihan hyviä sekä moni-
puolisia: skaala vaihteli kermavaahto-
kuorrutteisista minttukaakaonapsuista 
kotipolttoisen pizzan kautta viskiin, sip-
seihin, muihin leivonnaisiin ja erinäisiin 
juomiin. Mereltä puhaltava perkeleen 
hyytävä syystuulikaan ei juuri haitannut, 
olivathan sisäisen villapaidan kutomis-
tarvikkeet laukussa mukana ihan kaiken 
varalta.

Kaikenkaikkiaan suunnistus oli jälleen 
mukava sekä onnistunut tapahtuma ja 
väki näytti viihtyvän. Ilta päättyi Onne-
lassa järjestettyihin loppubileisiin joissa 
voittajiksi kruunattiin eräs arkkarijouk-
kue.

-Yours Truly



Teekkaritalon nurkilta 

Teekkaritalolla nähtiin kesällä useam-
paan otteeseen ahkeria remppamiehiä 
ja –naisia. Kuten nohevimmat Talolla 
syksyllä vierailleet Teekkarit ovatkin ehkä 
huomanneet, ovat betonipinnat saaneet 
uuden pirteän punaisen värin. Myös keitti-
ön seinät ja salin vaneripinnat ovat saaneet 
tuoreen maalikerroksen. Yläkertaan on 
laitettu laminaattilattia. Lisäksi talolta 
löytyy upouusi audiovideojärjestelmä vi-
deotykkeineneen kaikkineen. Vielä tämän 
vuoden puolella saunasiiven ikkunat ja 
ovet uusitaan.

Prosen lavatanssisitsien aikaan 
Talon pienemmässä saunassa 
odotti tällainen näkymä. Mihin 
tämä maailma on oikein menossa? 
Kaikkihan tietävät, ettei lavatans-
seilla perinteisesti käytetä ehkäisy-
välineitä, vaan jäädään kauhulla
odottamaan isänpäiväkorttia. Ei 
näin.
-Ukki



Teekkaritalotalkoot 28.9.08

Talkoot:
”Talkoot eli talkootyö on perinteinen suomalainen naapuriavun muoto, jossa ilman korvausta autetaan esi-merkiksi talon rakentamisessa (kat-totalkoot, betonitalkoot) tai annetaan muuta työpanosta ilman korvausta.”

” Talkootyö on usein ollut tapana pal-kita talon emännän tekemällä ruoalla, suosittu talkooruoka on jonkintyyppi-nen keitto. Usein talkoissa tarjotaan myös olutta tai muita alkoholipitoisia juomia.”
Lähde: Wikipedia

What? Case oli siis seuraava : Puunata, nikkaroida 
ja remontoida teekkaritalo jälleen kerran takaisin 
omaan loistoonsa, mitä se on ollut myös viimeis-
ten Teekkaritalotalkoiden jälkeen. Eihän talon 
status quo ollut ennen Talkoitakaan erityisemmin 
pommin jäljiltä, mutta pientä virittelyä voi tehdä 
aina. Tämän tietävät ainakin ne, jotka ovat joskus 
omakotitalossa asustelleet.

Tuona sunnuntaipäivänä paikalle Talolle olikin 
saapunut lukuisa joukko ahkeria fukseja sekä 
myös Teekkareita. Talkoot alkoivat puolenpäivän 
aikaan Teekkarilupilaisten johdolla. Työtehtävät 
jaettiin jokaiselle osaamisen ja jaksamisen mukaan. 
Lisäksi hommia sai tehdä omaan rauhalliseen 
tahtiinsa, paikalla ei siis ollut ketään paukuttamassa 
tahtia jollain irrationaalisen isolla patarummulla. 
Päivä koostui esimerkiksi pihan haravoinnista, 
toimistotilojen ja varastojen maalauksesta, saunan 
lauteiden kunnostamisesta sekä muusta sekalais-
esta järkkäyshommasta
-Tuomas

Talolle pystytettiin uusi aita



Ylhäällä: Talkooväki sai syömistä ja juomista
Oikealla ja alhaalla: Yläkerran remontointia. 
Fuksit ovat ahkerina.



e
kauas on lyhyt matka

Tässä syyskuun puolessa välissä kyselin Teksun 
lukijoilta mahdollisia kokemuksia kokemuksia 
kesänviettopaikkakunnilta. Lähinnä tarkoituksena 
oli tarjota mahdollisille paikan takapajuisuuteen 
hajonneille Teekkareille tilaisuus purkaa tunto-
jaan. Vastauksiakin tähän tuli läjäpäin ovista ja 
ikkunoista, eli peräti kaksi kappaletta.

Vaikkei tämä edustakaan mitään laajaa otantaa, 
tuovat vastaukset silti esille etteivät aivan kaikki 
kokeneet Oulusta pois muuttoa kesän ajaksi 
huonona asiana. Esimerkiksi nimimerkki Tipi 
kertoilee että hän tykkäsi asustella Helsingissä. 
Kaupat ja postit olivat lähellä, sekä alueella oli 
hyvät kulkumahdollisuudet. 

”Viikonloppuisin oli aktiviteettiä mitä oikeastaan 
olisi ehtinytkään: leffoja, kulttuuria, biletystä, 
rafloja, kuppiloita, kahviloita, seduloita muiden 
pitämiä yökerhoja, loistavat shoppailumahdol-
lisuudet niin Helsingin keskustassa (kamppi, 
forum, stocca)” 

Paikallisista Tipi kommentoi että eräät olivat 
hieman rajoittuneita näkemään maailmaa myös 
Kehä 1:n ulkopuolelle. Kaikenkaikkiaan Tipi oli 
tyytyväinen pk-seutuun.

Nimimerkiltä Teemu tullut vastaus käsitteli 
Torniota. Teemun mielestä Torniossa on paljon hy-
vääkin. Esimerkiksi Lappi sekä Ruotsin ja Norjan 
vaelluskohteet ovat paljon lähempänä verrattuna 
Ouluun. Lisääksi Teemu mainitsee seuraavan 
detaljin menneestä kesästään :

”Ja plussana viela tästä kesästä oli, etta sain au-
totallin (edellis kesänä tuli siellä nukuttua) sijasta 
nukkua tänä kesana varastossa, joka oli huimasti 
parempi kuin autotalli. =)”

Tämän otannan perusteella ihmisillä voi olla 
myös mukaviakin kokemuksia, eikä muutto pois 
Oulusta tarkoita välttämättä minnekään kadotuk-
seen joutumista. Kuitenkin toista maata edustaa 
toimituksen tietoon tullut kommentti:

”Jos kerran Kemi on perämeren persereikä, niin 
Raahe on peräpukama” - Tuntematon ahtaaja

Allekirjottanutkin vietti kesästään yhden kuu-
kauden paikassa nimeltä Kristiinankaupunki. 
Kaupungissa ei ole käytännössä mitään muuta 
kuin voimalaitos ja eläkeläisiä. Ei teollisuutta, ei 
suuryrityksia, ei mitään. Esimerkiksi kesäkuussa 
sinne avattiin uusi ABC kasitien varteen kylään 
nimeltä Lålby. Töissä on 18 ihmistä ja näin ollen 
siitä tuli Kristiinankaupungin toiseksi suurin työl-
listäjä. Doh.

Loppuun voisi ottaa vaikka lainauksen Jouni 
Hynyseltä. Sitaatti on kolumnista jossa Jouni 
valittaa koko Pohjanmaasta ja siellä vallitsevasta 
keikkakulttuurista. Seudusta, josta tämän Teksu-
jutun tekijäkin on kotoisin.

”Hankimme bussiin ison maantiekartan ja vedim-
me tussilla mustaksi koko vitun Pohjanmaan. Jä-
timme vain Vaasan ja Seinäjoen kartalle. Annoim-
me kartan keikkamyyjällemme sekä Suomen 
hallitukselle. Eiköhän homma ala toimimaan. 
Toivomme hallituksen tarttuvan ehdotukseemme 
täydellä tarmolla ja lahjoittavan koko alueen 
Ruotsille. Näin kasvaisi molempien maiden keski-
määräinen älykkyysosamäärä.”

-Tuomas

Näkökulmia muualta





OTY

Vaalikokous 
4.12.2008

Oulun Teekkariyhdistys ry 
valitsee tulevan vuoden toimijat 
vaalikokouksessa joulukuussa. 

Mikäli aktiivitoiminta kiinnostaa, 
tule toki kähmintäsaunaan 
25.11.2008 ja varsinaiseen 

vaalikokoukseen 4.12.2008. 

Vaalikokoukseen ovat tervetulleita 
kaikki yhdistyksen jäsenet.

www.oty.fi

Älä unohda Picojouleakaan!


