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Wäbää!

Tässä se nyt sitten edessäsi on, vuoden viimeinen veistos. Kokoa ei ole liikaa, 
mutta turhuutta sitäkin enemmän matkalta löytyy.

Ensi vuonna ei onneksi enää tarvitse jaksaa tehdä mitään muuta kuin heittää tik-
kaa. Tai no, kenties jotain muutakin hauskaa, osa tietää ja osa huomaa myöhem-
min.

Koska edellislehteen jo tuli haukuttua toimittajat, nyt annetaan heille asiaankuu-
luvaa arvostusta. Kiitos Kesne ja MacGyver kuluneesta vuodesta, unohtamatta 
toki hajoamiseniperijää ja graafikkoani Tapania.

Muistakaa te kaikki joulun hartaan hengen mukainen kulutusjuhla, jotta lama 
saataisiin kuriin. Tätä kiihoittamaan päätänkin vuoteni kauniiseen runonpätkään: 
“Vettä sataa, metsä kastuu, metsästäjä paskaan astuu”

Kiitos ja anteeksi, V-P

Kuva: Ignacio Chavarri
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Ahlem salekum! Humalan haltuun.
Haikein mielin on todettava, että yhdistysvuosi vetelee jäl-
leen viimeisiään. Vuosi huipentui hyvään pikkujoulukauteen 
niin kiltojen tapahtumien, kuin PicoJoulenkin merkeissä. 
Toivottavasti kaikki saivat piparia. Nyt katseet kohdistuvat-
kin hetkeksi lukuvuoden väliaikaan, eli jouluun ja uuteen 
vuoteen, joidenka jälkeen uusi reipas Oulun Teekkariyhdis-
tyksen hallitus pääsee ottamaan ohjakset käsiinsä. Jäämme 
jännityksellä odottamaan 50-vuotisjuhlavuotta ja kaikkia 
sen mukanaan tuomia rientoja.

Kiitokset kaikille jäsenille sekä kiltojen ja omalle hallituk-
selle kuluneesta vuodesta ja jaksamisesta! Pimeyden kes-
kellä on myös hyvä muistaa, että Wappu on aivan kulman 
takana :)

Hetkenvieläpeejii,

w

PJ:n pörinät
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“Beibe”
Hanna Lyytinen

“Moderni laskuvarjo”
Timo Mäkelä

“Pipari on joulun sydän <3”
Heini Pekkala

PicoJoulessa tuunattuja pipareita
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“MYRKYLLISTÄ!”
Pasi Pyyppönen

“FFFFUUUUUU”
Teemu Leskinen

“X”
Ville Kotisaari
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Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta, Teekkariyhdistys ja tiedekunnan opiskelijat järjes-
tävät jo 21. kertaa Pesti-päivän. Pohjois-Suomen suurin teknillisen alan opiskelijoiden ja 
työnantajien kontaktitapahtuma järjestetään Linnanmaalla keskiviikkona 20. tammikuuta 
2010 ja messualue yliopiston aulatiloissa on auki klo 9-16. Paikalle on tulossa nelisen-
kymmentä tekniikan eri aloja edustavaa yritystä sekä muuta organisaatiota esittäytymään 
tuoreille osaajille ja etsimään tulevaisuuden kykyjä mitä erilaisimpiin haasteisiin. Päivän 
aikana järjestetään salissa L8 lyhyitä tietoiskuja, joissa yritykset esittelevät toimintaansa.

Vuoden 2010 Pesti-päivää on valmisteltu hyvin haastavassa taloudellisessa tilanteessa. 
Teekkareille on kuitenkin edelleen tarjolla monenlaisia kiinnostavia työskentelymahdolli-
suuksia. Niiden metsästämiseen on tosin satsattava näinä aikoina huomattavasti enemmän 
kuin nousukauden taas koittaessa. Pesti-päivänä sinulla on mahdollisuus tavata kasvok-
kain useita kymmeniä työnantajien edustajia pelkän nettihakemusten tehtailun sijaan. Ti-
laisuus kannattaa siis käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Täsmähakemuksen 
tekeminenkin on huomattavasti helpompaa, jos olet jo etukäteen selvitellyt yrityksen rek-
rytointiperiaatteita. Muista, että olet itse mukana luomassa messuja ja työnantajat ovat 
tulleet paikalle nimenomaan tapaamaan sinua!

Pesti-päivä Oulun yliopistolla 20.1.2010
Mainoskrääsän keräilyä vai verkostoitumista tositarkoituksella?
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Valmistaudu työnhakuun
Aloita siis ajoissa: Hanki etukäteen tietoa sopivista kohteista, jotta olet vahvoilla keskus-
telussa ja pystyt osoittamaan kiinnostuksesi yritysten osastoilla. Pesti-päivään osallistu-
vat yritykset ja organisaatiot esittäytyvät joulukuussa ilmestyvässä Pesti-lehdessä kertoen 
myös mahdollisista rekrytointitarpeistaan. Viimeisimmät päivitykset ja lehden ilmestymi-
sen jälkeen mukaan tulleiden yritysten tiedot löytyvät tapahtuman nettisivujen yritystieto-
kannasta www.ttk.oulu.fi/pesti2010. Katsasta toimiala, toiminta-alue, tuotteet, asiakkaat 
, henkilöstö jne. Mieti myös valmiiksi, mitä muuta haluat potentiaalisesta työnantajasta 
tietää. Tutustuttuasi yrityksiin tarkemmin sinun on helpompi suorittaa karsintaa: aikaa on 
rajallisesti, etkä välttämättä ehdi joka osastolle. Tee päivää varten toimintasuunnitelma.

Työnhakuasiakirjat kuntoon
Oman osaamisen tunnistamisesta on hyötyä ansioluettelon rakentelussa. Mieti mahdolli-
simman laajasti, mitä osaat ja mitkä ovat vahvuutesi. Työkokemuksen puute tai vasta aloi-
tetut opinnot eivät välttämättä ole este. Mieti, millaisia työnantajien yleisesti arvostamia 
ominaisuuksia olet hankkinut esimerkiksi harrastusten tai järjestötoiminnan kautta. Usko 
omaan osaamiseen ja sen jäsentäminen on avuksi, kun markkinoit itseäsi työnantajille.

CV:n sisältö löytyy korviesi välistä ja teknisiä neuvoja voi kysellä yliopiston ohjaus- ja 
työelämäpalveluista. Työnhakuasiakirjojen malleja ja ohjeistusta  löydät uusimmasta 
Teekkarin työkirjasta ja Pesti-lehdestä (jaossa joulukuusta lähtien teknillisen tiedekunnan 
kansliassa) sekä ohjaus- ja työelämäpalveluiden verkkosivuilta www.oulu.fi/careerservi-
ces-> ohjaus ja neuvonta->työnhaku.
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Tekniikan Akateemisten Liitto TEK järjestää Pesti-päivää edeltävänä tiistaina (19.1.2010) 
cv-klinikan, jossa on mahdollista hioa cv huippukuntoon. Klinikalle on ajanvaraus en-
nakkoon (ajanvaraus ja tiedustelut: outi.simi@oulu.fi). Tutustu ennen Pesti-päivää myös 
oman alasi palkkasuosituksiin. TEKin tuoreimmat palkkasuositukset löydät Teekkarin 
työkirjasta tai verkosta www.tek.fi->palkat.

Pesti-päiviltä voi löytyä vaikkapa seuraavan kesän har-
joittelupaikka. Tapahtuman antia kannattaa kuitenkin 
tarkastella pidemmälläkin tähtäimellä: Olemalla itse ak-
tiivinen voit saada runsaasti tietoa, vinkkejä ja kontakteja 
tulevaisuutta varten. Taustatiedoista on hyötyä tulevien 
vuosien työnhaussa ja oman urapolun pohdinnassa
Tervetuloa verkostoitumaan!

Outi Simi
Pesti-koordinaattori
Teknillinen tiedekunta
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Tiivistetty geneerinen fucu-raportti, lisää oma kiltasi

Olipa jälleen tullut syksy siihen pisteeseen, että oli vuorossa ___________n fuksicursio jonnekin päin Suo-
mea. Lähtö tapahtui perinteiseen tapaan kukonlaulun aikaan yliopistolta, jonka jälkeen koukattiin sentteris-
sä lusivat kyytiin. Jotkut olivat aloitelleet jo edellisiltana ja naamailleet koko yön, perinteistä sekin. Tässä 
vaiheessa fuksit vielä katsoivat vanhempia jarruja silmät vähän ymmyrkäisinä, mutta jokainen tiesi että 
kyllä se tästä vielä tulee lähtemään.

Viimein päästiin matkaan, aikataulusta vain hieman myöhässä. Bussi ei tällä kertaa hajonnut heti alkumat-
kasta eikä matkanjohtajaakaan jouduttu odottelemaan. Rajan ylityksen ja “Lakki! Päähän” -komennon jäl-
keen bussissa vallitsi vielä suht rauhallinen mutta odottava tunnelma, Esittelykierroksella kuultiin paskoja 
vitsejä ja pikkusiskojen puhelinnumeroita. Ja lisää paskoja vitsejä.

Jossain vaiheessa pysähdyttiin vierailulle ____________n konttorille, jossa isäntänä toiminut janari esitteli 
firman toimintaa tehdaskierroksen muodossa ja kertoili samalla tiukkaa faktaa yrityksestä. Tai sitten ei ollut 
tehdaskierrosta vaan kalvosulkeiset. Saattoivatpa jopa tarjota myös juomaakin. Muutama edellisyönä cur-
siota pohjustanut jantteri oli jätetty bussiin levähtämään vierailun ajaksi, joten jahka loppurevohka saatiin 
pakattua takaisin bussiin/busseihin oli aika suunnata kohti matkan todellista päämäärää eli  _____________. 
Tässä vaiheessa meininki alkoi muistuttaa jo oikeaa excuilua excupiisien soidessa, tekopartojen kiertäessä 
ja koppipileitä bussin vessassa viettäessä. Kaikki oli siis valmista ruokaiua varten, joka suoritettiin jossain 
matkan varrelle osuneessa
yliopistossa/amk:ssa.

Yhtäkkiä koitti se hetki, jota kaikki olivat odottaneet: äkkiarvaamatta joku, todennäköisesti fuksi, ei enää 
kyennyt pitämään oksennusta mahassaan vaan päästi sen vapaaksi sappinesteillä höystettynä. Onnistunut 
suoritus kirvoitti välittömästi vilpitöntä ihailua vieruskavereiden keskuudessa ja tästä oli hyvä jatkaa kohti 
uusia pettymyksiä.

Reissu eteni perinteistä kaavaa noudattaen eli porukka oli liikuttuneessa mielentilassa, reitin varrelle sattu-
vissa Alkoissa vierailtiin ja meininki oli mitä parhain. Jossain vaiheessa esittelykierroskin saatiin päätök-
seen. Illalla saavuttiin kohdekaupunkiin ja jatkettiin illanviettoa paikassa X saunoen ja kenties tutustuen 
paikallisiin tieteenharjoittajiin. Illaksi revohka siirtyi baariiin, saattoivatpa jotkut jotain jäynääkin harrastaa 
tai
excumuistoja kerätä.

Paluumatkalle lähdettiin sopivasti pilkun jäläkeen. Buss(e)issa porukka jakautui floppaaviin ja bilettäviin 
eli osa nukkui onnensa ohi osan jatkaessa itsensä viihdyttämistä. Takaisin Oulussa oltiin aamulla ja oli 
aika lähteä parantelemaan taisteluväsymystä.  Paitsi jos sattui hyvä tuuri, olisi parin tunnin kuluttua edessä 
tentti.

- “Ken on fuksi ylipäänsä, ylös nouskohon”

Kirjoittaja ei tänä vuonna osallistunut kiltansa fuksikursiolle, mutta on nähnyt niitä ihan tarpeeksi tietääk-
seen että noin ne pääpiirteittäin menevät.
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Teekkarihallitusten
piparkakkutalonrakennuskilpailu

1. Sija: Optiem
2. Sija: YMP
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Optiem

YMP
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ARK

SIK
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OTY

TEK
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Kalsaripäivä
Oletko usein miettinyt, mikä voisikaan olla mukavampaa kuin krapulassa makaaminen/
koneella istuskelu kämpilläsi pimeässä kalsarit jalassa? Tämä arvoitus on viimein selvi-
tetty.

Nimittäin! Lipasto on siitä hauska paikka, että siellä pystyi myös ainakin eräänä joulu-
kuun neljäntenä päivänä heilumaan kalsareissaan. Mukana oli myös aivan aito espanjalai-
nen valokuvataiteilija, joka napsi kuvia meistä freeseistä olennoista.

Onneksi naisia ei kuitenkaan paikalle päästetty. Lieköhän syynä tähän se, että kukapa 
espanjalainen tosimies haluaisi katsella naisia alusvaatteissaan? Testosteronin raikas tuu-
lahdus peitti myös vanhan viinan aromin varsin mukavasti.

Kaikesta tästä saimme suuren palkinnon pääsemällä MTV3:m Kymmenen uutisten loppu-
kevennykseen (kyseinen pätkä on ainakin juttua kirjoitettaessa yhä nähtävissä osoitteessa 
http://www.katsomo.fi/?progId=27463&itemId=20020

-Kalsarikuningas

Kuva: Ignacio Chavarri
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Pesti tulee, oletko valmis? 

Tammikuun kolmas keskiviikko lipaston käytävät ovat taas täynnä ihmisiä. Sil-
loin Pesti täyttää kaksikymmentä vuotta eli ventti tulee täyteen. Tässä muutama 
vihje, miten saat kaiken irti tästä markkinahumusta.

Jos olet töitä vailla/tositarkoituksella:

hae Pestilehti TTK:n aulasta ja tutustu siihen• 
täytä nettihakemukset ennakkoon (Ensimmäinen mitä ständillä pönöttävä • 
rekryäjä kysyy, kun menet kyselemään töitä on “Oletko jo täyttänyt hake-
muksen?”. 
Kielteinen vastaus johtaa kehotukseen mennä nettisivuille.)• 
tutustu ennalta mielenkiintoisiin yrityksiin (Varsinkin pienten softatalojen • 
ihmiset ovat vaikuttuneita, jos tiedät jo mitä he tekevät. “Mitä te oikein teet-
te?” alkaa kyllästyttää viimeistään sadannen kysyjän kohdalla.)
pahin ruuhka on luentotauoilla ja lounasaikaan, skippaa tarvittaessa luennot• 
mene L8:aan kuuntelemaan yritysesittelyitä• 

Jos olet jo töissä/varma kesätyöpaikka tiedossa/olet hippi:

aikainen mato korjaa parhaan saaliin, iltapäivällä tarjonta on huomattavasti • 
vähentynyt
esitä kiinnostunutta, voit saada tiskin alta bonuskorruptiota• 
etsi Pallontallaajat.net-ständi ja voita hieno t-paita• 
muista kohtuus• 

Jos sinun työpaikkasi ei ole vielä ilmoittautunut ja haluaisit erilaisen työpäivän, 
vihjaa Outi Simille (etu.suku@oulu.fi) kehen sinun firmassasi kannattaa ottaa 
yhteyttä. Pestilehteen ei enää ehdi mutta ständipaikan messuilta saa vielä tam-
mikuun alussa.

www.ttk.oulu.fi/pesti2010/
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