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Viime vuonna graafikkona, tänä 
vuonna tiedotusvastaavana ja 

täten myös päätoimittajana.
Lehdenlaatimistyössä on tietty 

hajoilemisen aspekti, joka olisi ehkä 
vältettävissä hyvillä ajanhallintatai-
doilla. Niitä minulla valitettavasti ei 
ole. Vuoden lopussa olen todennä-
köisesti ihmisraunio, kofeiiniaddikti 
tai ehkä jotain pahempaa. En aina-
kaan valmistunut.

Nyt on kuitenkin mielenkiin-
toinen vuosi olla mukana OTY:n 
toiminnassa. Syynä siihen on se, 
että moderni sivilisaatio on joskus 
aikoinaan ottanut desimaalijärjes-
telmän käyttöönsä ja oululaiset 
teekkarit aloittelivat järjestötoimin-
taansa ajanhetkenä, josta laskettu-
jen kalenterivuosien määrä saavut-
taa tänä vuonna vallalla olevassa 
lukujärjestelmässä puolivälietapin 
matkalla seuraavan numeron lisää-
miseen vuosimäärän ilmaisussa.

Päätin siis vielä uhrata muuta-
man PK:n voimin valvotun yön tä-
män julkaisun eteen ja toivon sen 
miellyttävän lukijakuntaansa.

Muukin toimitus on vaihtunut 
ja lehdessä näkyy tänä vuonna 
kaikkien oululaisten teekkarikilto-
jen edustajien käden jälki. Laaja-
alainen toimittajakunta pureutuu 
ajankohtaisiin aiheisiin ja piirtää 
kuvaa oululaisen teekkarin sielun-

elämästä Teksuutimien sivuille nel-
jä kertaa vuodessa. Tässä lehdessä 
mm. perehdytään yhdistyksen his-
toriaan sekä nykyisiin vaikuttajiin. 
Sopiva määrä juttuja esimerkiksi 
vessoista on heitetty joukkoon tie-
tyn tason ylläpitämiseksi.

Julkaisemme myös lukijoiden 
lähettämiä juttuja jos ne täyttävät 
lehtemme korkeat laatustandardit. 
Mikäli sinusta tuntuu että julkaisun 
taso on aivan toivoton ja vain sinä 
voit sen pelastaa, olet huomionha-
luinen, ”lahjakas”, tieteellistä ar-
tikkeliasi eivät vakavasti otettavat 
lehdet suostu julkaisemaan tms. ei 
muuta kuin lähettämään tuotokse-
si osoitteeseen tiedotusvastaava@
oty.fi. Kaiken maailman paskaa on 
joskus ennenkin painettu.

Teksuutimet on uudistunut juhlavuoden kunniaksi. Nyt kokonaan väreissä!

Julkaisija: Oulun Teekkariyhdistys
Painopaikka: Multiprint, Oulu
Levikki: 150 kpl
Sähköposti: teksuutimet@oty.fi
Päätoimittaja: Tapani Himanka

Kansi: Juho Suomela
Taitto: Tapani Himanka
Toimittajat: Natalia Blomster, Annika Himola, Juuso Kan-
gas, Otso Kassinen, Riikka Kilpeläinen, Teemu Leskinen, 
Tuomo Mattila, Pia Olli, Tuija Patana, Tuomas Takkinen
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Kävin AYY:n varpajaisissa, 
eli ikään kuin vuosijuhlis-
sa, mutta vuosia vain oli 

nolla. Meininki oli varsin letkeä 
ja hyvät juhlat olivat, ei mitään 
turhaa pönöttelyä vaan rentoa 
tsillailua ja juttelua. 

Vartin yli puolenyön tajusin, 
että nyt on tainnut jotain unoh-
tua. Hymnin laulamattomuu-
den mainitseminen kirvoitti 
hyvät keskustelut teekkariperin-
teiden asemasta Aallossa. Paikal-
la oli kuitenkin selkeä enemmis-
tö teekkareita ja pihaustakaan 
teekkarihymnistä ei kuulunut. 
Osa oli selkeästi tuohtunut ja är-
tynyt tilanteesta. Teekkarihymni 
on kuitenkin niin ainutlaatuinen 
ja kaikkia Teekkareita yhdistävä 
asia, että se ansaitsee tulla lau-
letuksi. Minulle itselleni teekka-

rihymni on niin rakas, että laulan 
sen vaikka pienemmällä Teekka-
riporukalla syrjemmällä juhlissa, 
joissa teekkarit ovat vähemmis-
tössä. Nyt kun Aallon ylioppilas-
kunta, ei ole pelkästään teekka-
reiden voivat teekkariperinteet 
olla uhattuina Otaniemessä. 
Killat varmasti pitävät omissa ta-
pahtumissaan kiinni perinteistä, 
mutta miten käy ylioppilaskun-
nan järjestämien tapahtumien. 
Eräs vieraista kertoi, että joku 
wanha oli antanut neuvon uudel-
le ylioppilaskunnalle, että mikäli 
haluatte luoda yhtenäisen aal-
tohengen tulee teidän unohtaa 
kaikki vanha ja aloittaa puhtaal-
ta pöydältä. En usko, enkä toivo, 
että siihen menisivät, vaikka se 
voisi olla toimivin ratkaisu. 

Muutama mainitsi, että Ota-

niemen teekkarit eivät enää us-
kalla olla ylpeästi teekkareita ja 
näyttää sitä, vaan pelkäävät vä-
hemmistöjen eli kyltereiden ja 
taikkilaisten reaktioita. Vähem-
mistöt uskaltavat olla tietenkin 
ylpeitä omasta kulttuuristaan, 
mutta suvaitsevaisuus enemmis-
tön kulttuuria kohtaan puuttuu. 
Vähemmistöt ovat vallassa oleval-
le enemmistölle vaikea pala. Kun 
enemmistö eli teekkarit käyttävät 
teekkarilakkia ja laulavat teekka-
rihymniä voi yhtenäisen hengen 
rakentaminen olla vaikeaa. Miltä 
tulevaisuus sitten näyttää? Ehkä 
parin vuoden kuluttua tilanne on 
selkeämpi, mutta murroksen aika 
on meneillään. 

Oululaisen teekkarikulttuurin 
syntyajoilta löytyy samantyylinen 
tilanne. Kun ensimmäiset teekka-

Vaalikaamme teekkarikulttuuria
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? ??
riopiskelijat aloittivat Oulussa, oli 
OTY:n edeltäjän Teekkariyhdis-
tyksen eli TY:n ensimmäinen teh-
tävä oman tupsulakin hommaa-
minen. Lakki hommattiin ja se 
sai sellaisen muotonsa kuin sillä 
tänä päivänäkin on. Rehtori halu-
si kuitenkin kieltää teekkarilakin 
käyttämisen, koska se on omiaan 
hajoittamaan ylioppilaskuntaa 
sisäisesti. Muut opiskelijat eivät 
olleet Oulussa tätä mieltä. Ja nyt 
jälkikäteen voimme kiittää kova-
päisiä oululaisia alkuteekkareita 
siitä rohkeudesta millä he ylhääl-

tä tulleita määräyksiä uhmasi-
vat.

Miten Oulussa sitten pärjätään 
niinkin hyvin kuin täällä nykyään 
pärjätään? Lakkia käytetään niin 
Oulussa kuin Oulun ulkopuolella 
ja teekkarihymni lauletaan lähes 
aina. Ja ei baaribileissä tai muissa 
tapahtumissa ole muilla mitään 
hirveitä angsteja asian suhteen. 
Hymni kestää sen pari minuut-
tia ja bileet jatkuvat. Ehkä täällä 
ollaan suvaitsevaisempia ja tilan-
ne on helpompi, kun emme ole 
enemmistö.

Joku voisi ivalliseen sävyyn 
todeta, että aivan oikein Otanie-
meläisille ja ei haittaa yhtään. 
Mutta ainakin minusta kaikkien 
paikkakuntien teekkariperinteet 
ovat säilyttämisen ja vaalimisen 
arvoisia. 

Toivon, että kaikilla paikkakun-
nilla Teekkarit uskaltavat pitää 
kiinni perinteistä ja kehittää rin-
nalle uutta.

Kalle Kari

                            1.   Kuka olet?
                        2.   Kilta ja aloitusvuosi?
                    3.   Mikä olet?
                4.   Mitä kuuluu tehtäviisi?
            5.   Mistä tuollaisia sikiää?
        6.   Missä muissa nakeissa olet ehtinyt viihtyä?
    7.   Mitkä viisauden sanat tahtoisit jakaa fukseille?
8.   Tavoitteesi tälle vuodelle kahdella sanalla ilmaistuna?

OTY:n toimijat 2010
Oulun Teekkariyhdistystä pyörittää jälleen vuoden ajan uusi poppoo. Jotta suuri yleisökin 
saisi vähän osviittaa siitä, millaisesta joukkiosta onkaan kyse, Teksuutimet esitti kahdek-
san kiperää kysymystä kaikille OTY:n toimijoille. Toimijat vastasivat kysymyksiin omien 
henkisten kykyjensä puitteissa.
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Kalle Kari1. 
Prosessikilta vuosimallia 2005, fuksivuoden jälkeen inttihommia välivuoden verran.2. 
Olen rehti sälli. Ja joskus johdan puhetta. Yleensä puhe lähtee rönsyilemään, mutta sielä 3. 
jostain rönsyilyn ja asian välimaastosta ne älyttömät ideat kumpuavat.
Jakaa vastuuta, edustaa ja valvoa, että hommat hoituvat. Ja tietenkin heittää hulluja ideoita 4. 
ja kehittää yhdistystä.
Tuosta rosterin kylmästä ja Lapparin (vielä hetken) tuoksuisesta Torniosta.5. 
Pienryhmäohjaaja, Prosen tiedotusvastaava, Prosen puheenjohtaja ja nyt OTY:n puheenjoh-6. 
taja.
Se mitä tiedät ei ole niin tärkeää kuin se kenet tunnet.7. 
Hulivili huhahaa.8. 

Silja.1. 
Uhmaiässä elikkä 3. vuosikurssi ja Prose.2. 
Se varmaan selviää vielä joskus...3. 
Sihteerikön hommat kahdensormenjärjestel-4. 
mällä.
Suuresta ja mahtavasta pitäjästä, Utajärveltä.5. 
Prosella on tullut emännöityä isommassa ja 6. 
pienemmässä mittakaavassa.
Aikaansa seuraava on sitä jäljessä.7. 
Niitä on!8. Pekka Seppänen1. 

SIK -06 ja Kone -09.2. 
Tarkkaa suhdetta en tiedä, mutta 3. 
kaippa pienet Pekat on paljasjal-
kaisista oululaisista, teekkareista, 
yrittäjistä ja tietenkin koodiapinoista 
tehty.
Olisin tarkistanut tämän OTY:n sisäi-4. 
sestä, hyvin salaisesta agendasta, 
mutta valittavasti rahastonhoitajalle 
kuuluvaa kohtaa ei siellä ollut. Pitä-
nee siis varmaankin paeta tuhkana 
tuuleen kaukomaille jossain välissä.
Niin ajatuksia vai? Muutaman likai-5. 
sen linkin olen saattanut elämäni 
aikana avata, sieltähän niitä. Tosin 
eihän tuo nyt vielä mitään ollut.
Suuren ja mahtavan urani aika-6. 
na olen tutustunut mm. Suomen 
sotakoneiston lukuisiin nakkeihin, 
sihteerinnakkiin ja rahastoupsee-
rinnakkiin. Suosikki jos pitäisi valita 
niin se saattaisi kuitenkin olla tuo 
prinssinakki rasvakeittimen läpi 
vetäistynä; voi kumpa olisit myös 
makkaroita kysynyt.
Haalarit päällä syyttää vain peili 7. 
aamulla. Laita siis silmät kiinni ja 
kaikki on hyvin.
Selvitä hengissä. 8. 

Erkka, Erde-, Erkkis1. 
Prosessikilta, 20062. 
Paikallinen teekka-3. 
ripedo eli Fuksioh-
jaaja 2010
Hoitelen fuksit 4. 
ja heihin liittyvät 
jutut, jotta voidaan 
jatkossakin laulaa 
että ”Aina teekkari-
polvien uutten, ohi 
pöytämme käyvän 
nään.”
Tämän teekkari-5. 
prosessin virallinen 
valvomo sijaitsee 
keski-pohjanmaal-
la Suur-Ullavassa.
2006 olin fuksi, 6. 
2007 tienasin ryyppyrahat PROna, 2008 meni opiskel-
lessa, 2009 olin Prosessikillan fuksivastaava.
Fuksit! Te kuolette wappuna! Eläkää fuksivuotenne sen 7. 
mukaisesti - kuin viimeistä päivää! ;)
Hauskoja hetkiä8. 
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Isäntäsi, Santtu1. 
KO-072. 
Imaginääri-ihminen para-avaruudessa3. 
Viihtyvyydestäsi huolehtimista, Wapun 4. 
järkkäilyä oikean käteni ja WappuCo-
mitean kanssa, etc. Eli roudata tenttua 
bileisiin ja järkkäillä niitä.
Rovaniemellä ja tunnetusti ”#¤%$ valuu 5. 
alaspäin.
Koneen VPJ-2009 ja juhlavastaava-20086. 
Ei setä vittuile, setä neuvvoo!7. 
Psyykkismentaalinen disintegroituminen.8. 

Päevää! Ville Brunou aka Bruntsi.1. 
Omaa sukua Sähkö, syntynyt 20062. 
Röh röh! Kulttuurisika!3. 
Jallu4. 
Jaa-a... takamet.. totaa... pienestä kylästä Nälkämaan karusta 5. 
korpimaastosta, Paltamon kunnasta.
Toimin Sähköinsinöörikillan hallituksessa vuosina 2008 ja 6. 
2009, ensin kiltamestarina ja sitten teekkarivastaavana. 
Lisäksi toimin vuosina 2007, 2008 ja 2009 samaisessa pop-
poossa laulunjohtajana.
Ensinnäkin, sitsit++     7. 
toisekseen, laula     
kolmannekseen, lue alta   

   
Pidä huolta - Talosta
se susta huolen pitää
 Auta - ystävää
joka sammuu väärään 
kämppään
Muista - olla fiksuna
Et tarvii virkavaltaa
Ota mukaan - myös 
ujoimmat
 jotka pisteitä ei kasaa
Sillä jokainen, joka 
Wappuna saa
Silloin varmaan tajuu myös antaa, tajuu myös antaa, tajuu myös 
antaa.

Laula - juo8. 

Olen Jarno, 1. 
Lohvan 
Jarno.
SIK -072. 
Suhdevastaava3. 
Pitää huolta OTY:n suhteista yritysmaail-4. 
maan, tehdä rahis onnelliseksi.
Mun mummuni muni mun mammani, mun 5. 
mammani muni mut!
Pari edellistä talvea viihdyin Sikin Suhde-6. 
vastaavana.
Rankka työ, rankat huvit. Mutta säilyttäkää 7. 
tasapaino.
hyvät hillot 8. 

Himangan Tapani, Tapsa, Himish.1. 
OTiT 2003, Optiem 20082. 
Tiedotusääliö3. 
Huolehtia jäsenistön tuskan lisäämisestä sekä 4. 
toimittaa päitä.
Ihmismielen pimeimmistä syövereistä, Kalajoelta.5. 
OTiT-graafikko 2008, OTY-graafikko 2009, OTiT-KV-6. 
vastaava 2009, OTiT-ympäristövastaava 2010
Non scholae, sed vitae discimus.7. 
Vahingon minimointi8. 
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Elina1. 
Prose 20062. 
Kosopo (KOulutus- ja SOsi-3. 
aaliPOlittinen vastaava)
Puolikas kelantäti ja puo-4. 
likas opintoneuvoja. Autan 
huolissanne! Istun kokouk-
sissa ja ajan teekkareiden 
etuja.
Kiltahuoneilta ja kombien 5. 
kätköistä
Prosen ja ylioppilaskunnan 6. 
hallituksessa sekä nykyään 
edarissa
Muutama kuukausi nauttia 7. 
fuksiudesta, vielä kerkeää 
vaikka mitä!
Huikka huomiselle!8. 

Lotta1. 
Optiem 20072. 
Ääliö, ainakin tällä hetkellä.3. 
Huolehtia valmistuneiden asioista4. 
Entisestä merenpohjasta, Kempeleestä5. 
Kiltamestari, Isäntä  ja nyt Oty-yhdyshen-6. 
kilö on toisena
Laskiaisen  jälkeen ei kannata mennä 7. 
tenttii :D Kahesti oon jo käynyt :D
Hyvin suuret.8. 

Olli ”Tupla-O” Oja1. 
Kone, 20042. 
Vuosijuhlavastaava3. 
Järjestelen Otyn 50-vuotisjuhlaan 4. 
liittyviä asioita yhdessä vuosijuhlatoi-
mikunnan kanssa.
Hyvä kysymys... Ehkä se vielä selviää 5. 
mistä olemme kotoisin.
Olen ehtinyt toimia isäntänä, 6. 
puheenjohtajana ja historiikkivasta-
avana.
Fuksit! Tutustukaa, osallistukaa, 7. 
bilettäkää ja olkaa oma itsenne. 
Mikäli vielä ehditte opiskella, niin 
hyvä tulee.
Tehdäämme juhlavuosi!8. 

wilh0, eli w.1. 
SIK 20022. 
Sitä on moni 3. 
miettinyt.. OTYssä 
kuitenkin verkko-
mestari.
Nysv, tunk.4. 
Sitä on vielä 5. 
useampi mietti-
nyt. Ihan Oulusta 
kuitenkin. Mutta 
mehän pilataankin 
aina kaikki.
Noo, pari vuotta killassa ja pari OTYssä. Vii-6. 
meisimpänä pj:nä. Tää on sitten tällainen kiva 
jäähdyttelynakki.
Älkää jännittäkö, valmiissa maailmassa ei ole 7. 
mihinkään kiire ja viina ei lopu juomalla :)
Nysv, tunk.8. 

Jarno Seppänen, ..onhan näitä nimiä1. 
SIK, -062. 
OTY:ssä Urheiluvastaava, nyt mm. myös akateemisen 3. 
kyykän maailmanmestari vm. 2010!
OTYmpialaiset, Fuksiurheilukisat ja muita urheilujut-4. 
tuja.
SIKiltä, kotoisin olen tuolta jostain epämääräiseltä 5. 
Kainuun ja Pohjois-Pohojanmaan rajalta
SIK Excumestari 6. 
-08, SIK PJ -09
Aktiivinen 7. 
osallistuminen 
tapahtumiin ja 
kiltatoimintaan 
ei välttämättä 
häiritse opiskelua, 
se on vain itsestä 
kiinni!
Fuksit mukaan! 8. 
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Meeri Sarajärvi, kutsutaan myös Twingoksi, Merviksi, Mertsiksi, Lilliksi ja 1. 
Anna-Margareetaksi
OTiT ja 20072. 
Minä olen omena/ankka. OTYssä kutsuvat minua emännäksi3. 
Auttelen Isäntää, teen kaikenlaista pientä mutta tärkiätä, lisäksi vielä syötän 4. 
ja juotan immeisiä.
En nyt tiedä onko tätä viisasta myöntää ihan julkisesti mutta Ranualta.5. 
OTiTin sihteerinä vuonna 2008, OTiTin toimittaja ja sos.terv:n sihteeri vuonna 6. 
2009 ja lisäksi nyt kuluvan vuoden olen OAMK ry:n sihteeri.
Se voi tuntua hyvältä ajatukselta humalassa, se ei ole.7. 
”Olen Anna-Margareetta”8. 

Mato1. 
Kone/20092. 
Pikkupossu3. 
Pitää Sika oikeilla raiteilla4. 
Suuresta Hengestä5. 
Kulttuurisikana, emäntänä ja 6. 
TeeKujutuissa
Mie oon itekki fuksi, ei löydy 7. 
viisauksia
Yhden tähden8. 

Kauri Tervashonka, irkissä oQuQo.1. 
OTiT ja 2008.2. 
KV-vastaava3. 
Teoriassa tarkoitus olisi kai opastaa ja pitää yhteyksiä yllä ulkomaanelävien kanssa. Käy-4. 
tännössä sönkötän siansaksaa ja edellinen lause jää lähinnä vain yrittämisen asteelle.
Savosta meitä sikiää, Kangasniemeltä tarkemmin.5. 
Tällä hetkellä Pallontallaajissa tiiminvetäjänä, OTiT:n hallituksessa opetusministerinä ja 6. 
VPJ:nä ja syksyllä PRO:na.
Kiertäkää niitä tapahtumia, niin minäkin tein ja kivaa oli :)7. 
Kohti korkeuksia8. 

Joonas Leskinen             1. 
irc: quetza
Sik 20072. 
Tasa-arvovaltuutettu3. 
Tuoda tasa-arvoa esille 4. 
omilla mielipiteillä
Nilviästä5. 
Prinssinakeissa6. 
Osoita rakkautta vas-7. 
takkaista sukupuolta 
kohtaan
ad nauseam 8. 

Paha setä1. 
Optiem -052. 
Elävä olento, joskus elotonkin 3. 
tosin. Myös Ratikka-vastaavana 
tunnettu
Heitän tikkaa. Paljon.4. 
Ei kuitenkaan sikiltä.5. 
Monessa ja viihdyn edelleen. 6. 
Joskus jopa toimitin jotain lehteä, 
jonka taso tänä vuonna laskee 
huimasti päätoimittajan heiken-
nyttyä roimasti. Paha paikka, 
mutta täydellisyydestä ei vain voi 
parantaa.
”Tikanheitto on hyvä harrastus, se 7. 
pitää nuorison pois kaduilta!”
Poikki viidellätoista.8. 
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Juho1. 
Sähköinsinöörikilta, 20032. 
Graafikko3. 
Teen mainoksia ja muita painotuotteita sekä autan päätoimitta-4. 
jaa. Voisi sanoa, että jos OTY tarvitsee jotain kuvitusta minulta 
sitä aletaan määkiä.
En kyllä tarkkaa paikkaa tiiä. Syntynyt olen osoitteessa Kajaa-5. 
nintie 50, 90220 Oulu. Ai kysymys olikin mistä! Vastaus olisi 
liian tuhma, kertaa itse kuudennen luokan biologia.
SIK:n Excursiomestari -04, puheenjohta -05, Del Monte-mies 6. 
-05 ja alapäägraafikko -05 – 10, OTY:n toimittaja -09.
Älä yritä opettaa sikaa laulamaan. Tuhlaat aikaasi ja kyllästytät 7. 
sikaa. Tämä on toisinaan hyvä muistaa myös järjestötoiminnas-
sa.
Lopullinen voitto.8. 

Juuso Kangas, randomisti, toimittaja1. 
Otit -04/ Optiem -052. 
Pikkukala valtameressä kyselemässä 3. 
missä valtameri on.
Maailman muuttaminen paremmaksi 4. 
juttuputtuja kirjoittelemalla.
Mennäkseni pitkälle historiaani, niin 5. 
alkuräjähdyksessä.
HK, Atria ja Euroshoper. Yleensä 6. 
kuoret on. Emäntänä joskus syöttänyt 
nakkia myöskin.
Taistelukentällä ei kannata keskittyä. 7. 
Näkeminen on silti ihan hyvä juttu, 
niin ja toiminta kanssa.
i. Meni näköjään yhdellä kirjaimella :)8. 

Teemu1. 
OTiT -042. 
Vaikka ja mitä, mm. toimittaja3. 
Juttujen kirjoittaminen tähän spek-4. 
taakkelimaisen upeaan julkaisuun 
ja muu vastaava häröileminen.
Lapista5. 
Tukin ihmisten sähköpostilaatikoita 6. 
viime vuonna OTiT:n tiedotusminis-
terinä. Omatunnollani ei ole muita 
nakkeja.
Muistakaa syödä runsaasti kuitua 7. 
niin norppa pulahtaa siististi 
uinnille.
Jonnekinhan se rima pitää kaivaa, 8. 
jotta sen voi ylittää. Siispä: ”aina 
häviää”.

Tuomo ”Viljo” Mattila, oikeassa elämässä 1. 
Tupeco@IRCnet
OTiT, 20032. 
Tukkajumala ja kylähullu. Toimittaja myös 3. 
ilmeisesti.
Paskanjauhantaa ja itsensänolaamista.4. 
Aristoteleen mukaan elottomasta ainees-5. 
ta. Pasteurin mukaan toisista tällaisista. 
Pasteur, joka keksi pastöroidun maidon, 
on nimetty kaikkien aikojen tiedemie-
heksi, joten ei liene epäselvää, kumpi on 
oikeassa.
Taisin olla jossain välissä alumnivastaava 6. 
OTYssä. Lisäksi muistelen olleeni siinä 
jossain killassa kulttuuriministerinä 
ja puheenjohtajana, plus kasa muita 
nakkeja.
Tenttejä tulee ja menee, mutta käy 7. 
fysikaaliset mittaukset heti. Ja myy turha 
häveliäisyys ebayssä.
Päästä sotakirjeenvaihtajaksi8. 
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Pia1. 
OTiT -062. 
Toimittaja3. 
Kirjottaa höpöjä4. 
Rovaniemeltä =P5. 
OTY:ssä oon ollu urkka-6. 
vastaavana ja Tupsuvas-
taavana, OTiTilla PJ:nä, 
kulttuuriministerinä ja 
urkkavastaavana.
Kalja kaunistaa, kaljama-7. 
ha ei.
Oppia ranskaa. 8. 

Tuomas Takkinen1. 
Kone 20052. 
Teksun Toimittaja3. 
Toimitoida4. 
Piippolasta (nykyisin osa Siikalatvan 5. 
kuntaa)
Hallitusnakeissa ainakin: Kopiokone-6. 
vastaava 07(Kone), Tiedotusvastaava 
08(OTY), Suhdevastaava 09(OTY). Kivat 
kolme vuotta oli siinä. Lisäksi liuta muita 
sekalaisia hommia joiden selostamiseen ei varmaan Teksun vuosikerta riittäisi.
Jokainen oppii omalla tavallaan. Toiset nopeammin ja toiset hieman hitaam-7. 
min (itse ainakin kuulun jälkimmäiseen joukkoon). Tästä koulusta pääsee ulos 
aivan varmasti siten että jaksaa painaa persustaan penkkiin tarpeeksi taajaan. 
Meni sitten siihen kaksi viikkoa tai kaksi vuotta, kova yritys on se joka palkitaan 
aina lopuksi. Toisaalta tietääkseni kukaan ei ole valmistunut pelkästään luke-
malla, vaan myös juomalla. Ei opiskelua kyllä selvinpäin kestä kukaan. Eli siis 
ryypätkää, tutustukaa muihin opiskelijoihin siinä ohessa (=verkostoitukaa!!), 
harrastakaa liikuntaa, lukekaa muutoma hyvä kirja, opetelkaa uusi kieli, soitta-
kaa pari kertaa viikossa äidille kuulumisia (aivan kaikkea nyt ei sentään kanna-
ta kertoa) ja nauttikaa vapaasta opiskelijaelämästä ennenkuin se vähintään 40 
vuoden oravanpyörä alkaa. Kyllä siellä kerkeää olemaan ihan tarpeeksi.
Kurssit kasaan8. 

Hei, olen Annika. Hauska tutustua.1. 
Ihana Optiem, -06.2. 
Fyysisesti nainen, henkisesti pingviini. OTY:ssä 3. 
toimittaja.
Kirjoitan liian lyhyitä ja liian huonoja juttuja 4. 
ja poistan Teksu-listalle tulevia roskaposteja 
omasta inboxistani.
Liian yksityiskohtainen vastaaminen alkoi hie-5. 
man etoa, joten vastaan että Kemistä. (Näsävii-
saat voisivat sanoa että se se vasta etookin.)
Optiemin puolella kiltamestarina, isäntänä ja 6. 
puheenjohtajanakin vielä.
Kaikki asiat, joita ihminen oikeasti katuu van-7. 
hempana, ovat niitä jotka jäivät tekemättä.
Vielä jaksaa! 8. 

Riikka (riikka_) Kilpeläinen1. 
OTiT 20062. 
No tänä vuonna ainakin 3. 
OTY:n toimittaja, muun 
muassa.
Kirjoitella juttuja Teksuun. 4. 
Leipominen on myös lähellä 
sydäntä, mutta se ei taida 
tähän toimittajanakkiin 
sisältyä..
No Rovaniemeltä <35. 
Tää on mun eka nakki 6. 
OTY:ssä (paitti että no 2008 
tavallaan ku olin silloin 
fuksijaoksessa), killassa 
useita toimihenkilönakkeja jo 
useamman vuoden ajan.
Ottakaa kohta päättyvästä 7. 
fuksivuodestanne kaikki ilo 
irti :)
Kivvaa on.8. 

Tuija Patana/Tuikk-u/se hölmö blondi1. 
Ark-092. 
Teksun toimittaja.3. 
Tehtäväni on suurempi kuin kukaan osaa odot-4. 
taa! Siis lehteen liittyvien juttujen lisäksi. Olen 
hyperlinkki.
Laakeiden peltoaukeiden keskeltä, Keski-Poh-5. 
janmaan Halsualta (missä on muuten eniten ra-
vihevosia Suomessa suhteutettuna väkilukuun!).
Vastahan tänne tultiin.6. 
Tulukaa mukhan!7. 
Muista nukkua.8. 
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Kassisen Otso.1. 
Hmm. Aloitin Optiemillä 2001, mutta 2002 ilmestyin 2. 
myös OTiTille, jossa aloitin remuamisen varsinaisesti 
vasta keväällä 2003. Sanotaan vaikka OTiT 2003. Sieltä 
olen jopa ehtinyt valmistuakin (le gasp!).
Ihimine (muun muassa).3. 
Ainakin OTY:n puitteissa tehtäviin kuuluu toimittaminen. 4. 
Joskus tulee toimitettua tyhjää, mutta kirkkaimpina 
hetkinä juttuja Teksuutimiin.
Oulustahan näitä pulpahtelee.5. 
Kovin lyhyt on nakkihistoria, mutta vielä ehtii skarpata.6. 
Fuksivuosi on kerran elämässä vain, paitsi jos vaihdat 7. 
koulutusohjelmaa.
Spännande upplevelser.8. 

Outi.1. 
YMP ja 2007.2. 
Toimittaja tjsp.3. 
Suoltaa hyviä juttuja teidän iloksi.4. 
Etelästä.5. 
On sitä ehtinyt viihtyä ja viihtyy edel-6. 
leen ja tulen viihtymään.
Opiskelu on elämäsi vapainta aikaa.7. 
Saada aikaseksi.8. 
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Nämä seurakunnat sekoittuvat harvoin keskenään, sillä tapana on juhlia lähinnä samanväristen haalarei-
den kesken. Normaalista poiketen tänä vuonna Viherbileissä on kuitenkin onnistuttu bongaamaan eri läh-
teiden mukaan jopa 15 arkkitehtiopiskelijaa! Jatkukoon tämä suunnaton arkkariryntäys myös teekkaribi-
leiden osalta. 

Missä siis mättää? Mikä aiheuttaa tämän kuilun heimojemme välillä? Miksei sitä ylitetä?

Kuilu on fyysisesti 6,5 kilometriä leveä. Siitä eivät hyppää kuin rohkeimmat. Kylmät välit onneksi lämpene-
vät välimatkasta huolimatta joutuisasti esimerkiksi saunassa. Toisaalta, varsinkin yöllä Teekkaritalolta läh-
dettäessä horjuvan tie on pitkä keskustaan. 

Käsitykset arkkareista ylitaiteellisina viininlipittäjinä ja muista teekkareista remuavina kaljankittaajina aihe-
uttavat pelottavia odotuksia illanvieton tasosta. Bileisiin lähtiessä on oltava avoimin mielin ja unohdettava 
ennakkoluulot. Itsehän olen viihtynyt molempien tahojen järjestämissä juhlissa, siispä suosittelenkin läm-
pimästi uusien tuttavuuksien etsimistä niin arkkareiden kuin muidenkin teekkareiden keskuudesta.

Tupsulakki ja taiteilia
Kuluvan lukuvuoden aikana olen huomannut Oulussa vallitsevan stereotypian eristäytyneistä arkkiteh-
tiopiskelijoista olevan totisinta totta. Molemmat sarjakuvastripit perustuvat tositapahtumiin.

Tuija
13



Oululaista tekniikanopiskelijaa vaivaa monesti 
ongelma: kuinka irtautua arjen uuvuttavasta 
raatamisesta ja huvitella uupumuksen vaati-

malla raskaudella. GooM-ulottuvuusportaali vie pe-
laajan kelluvaan, moottorisoituun labyrinttiin täynnä 
haalaripukuisia zombieita.

Pitkän tähtäimen suunnittelua
Heti kättelyssä GooM paljastaa huonoimmat puolen-
sa. Pelin joutuu aloittamaan aina tutoriaalista, eikä sitä 
voi mitenkään skipata. Tutoriaali on puuduttava sarja 
kuivia luentoja, joiden aikana täytyy korva tarkkana 
kuunnella viidakkorummuista huhuja pelin etenemis-
vaiheista. Tiedot voi halutessaan tarkistaa netistä, 
mutta kevään ja syksyn luennot joutuu silti odottele-
maan kiltisti.
Tutoriaalin aikana on tarkoitus selvittää, kuka on pe-
laajan paikallinen yhteyshenkilö, GooMipeikko, jonka 
kautta pelin etenemisen mahdollistavat liput on tarkoi-
tus tilata. Toisaalta liput voi tilata itsekin, joten tarkoi-
tuksena lienee lähinnä oman partyn kasaamisen opet-
telu. Vinkki: lipuista ja paikallisesta GooMipeikosta 
kannattaa yleensä ruveta kyselemään heti syysluen-
tojen alettua kiltojen tai OTYn tapahtumissa liikkuvilta 
muilta pelaajilta. Tutoriaalissa asia ei aina käy täysin 
ilmi, mutta tässä vaiheessa on myös tarkoitus siirtää 
kaikki kalenterissa oleva muualle varsinaisen peli-
osuuden tieltä. Tässä vaiheessa on myös hyvä olla 
grindattuna tarpeeksi massia, tai peli ei etene. Tämä-

kään ei käy aina ajoissa selväksi.

Puuduttavaa odottelua
Outona ratkaisuna tutoriaali ei lopu tähänkään, vaan 
loppusyksy käydään läpi luentoja ja grindataan lisää 
nappulaa ja kokemuspisteitä. Lopulta vuodenvaihteen 
jälkeen tammikuun lopulla, GooMipeikko (toivottavas-
ti) ilmoittaa tutoriaalivaihteen loppumisesta. Tässä vai-
heessa selviää oman partyn kokoonpano ja pelaajalle 
jaetaan vielä pikainen setti miniquesteja, lähinnä tava-
ran X pakkaamista reppuun Y.
Pelin lataustauot ovat käsittämättömän pitkiä, sillä 

GooM2010

Reppureissu
rinnakkaisulottuvuuteen

www.goom.net

Kalsariwiuhahdus -side-
questilla käydään näyttä-
mässä persettä Ruotsille 
vähissä pukeissa

Pääosa zombeista on variaatioita 
samasta haalariteemasta…
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ne kestävät noin kymmenen tuntia. Uskomattomana 
ratkaisuna lataustauot sijoittuvat tutoriaalin ja varsinai-
sen peliosuuden väliin sekä pelin päättymisen jälkeen! 
Helpottavana tekijänä lataustauon ajaksi peli tarjoaa 
sarjan erilaisia alipelejä, joissa mm. selvitellään par-
tyn jäsenien ominaisuuksia ja muunnetaan pelaajan 
tiiviihkön inventaarion sisältöä suoraan kokemuspis-
teiksi. Pelintekijät väittävät alipeleissä menestymisen 
vaikuttavan pääpelin juoneen, mutta pitkän tutoriaalin 
vuoksi en itse tätä kyennyt (vielä) testaamaan.

Full metal action
GooMin varsinainen peliosuus onkin sitten aivan jo-
tain muuta. Todella harvoin näkee näin tiukkaan ah-
dettua toimintapakettia yhdistettynä näin täydelliseen 
epälineaarisuuteen. Peli ja oma party antavat tietyn 
kehyksen, jonka mukaiset tapahtumat tapahtuvat aina 
tietyssä vaiheessa peliä lähes täysin pelaajan tekemi-
sistä riippumatta. Pääjuonta, jonka sisällöstä en pal-

…mutta pääpomot ovatkin sitten jo 
astetta hämärämpiä vaippa-apinoita

Rinnakkaisulottuvuuden asukit osaavat muutella 
varustustaan tilanteen mukaan. Allasosastolle 
menevä zombie sonnustautuu sukelluspukuun

Ajanmallinnus on erinomaista: 
aamulla zombit ovat pahoinvoi-
via ja passiivisia, ja rinnakkai-
sulottuvuuden kauppiaiden on 
turvallista myydä aamiaista

GooM-ulottuvuudessa viina on 
halvempaa ja myyjät nätimpiä
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jasta mitään, voi edistää todella monin tavoin ja pelin 
epälineaarisesta luonteesta johtuen kaikkea ei ehdi 
mitenkään tekemään yhdellä pelikerralla. Lisäksi peli 
generoi pohjattomalta tuntuvasta varastosta persoo-
nallisia sivutehtäviä pelaajan ratkottavaksi. Sivuteh-
tävistä pelaaja saa erilaisia bonuksia tai esineitä, tai 
ne voivat valottaa muiden hahmojen taustoja ja per-
soonallisuutta (hyvinkin intiimeillä tavoilla). Pelaajan 
omasta osallisuudesta riippuen peli ansaitsee joko 
K16- tai K18-ikäsuosituksen.

Paljasta pintaa ja pyöreitä pikseleitä
Visuaalisesti GooM on erittäin näyttävä. Ympäristönä 
GooM-ulottuvuus on pääpiirteissään suhteellisen tyl-
sä, perinteinen putkistolabyrintti (allasosastoa lukuun-
ottamatta), mutta kaikki liikkuva on poikkeuksellisen 
mielikuvituksellista animointia. Edes Valven uudem-
massa zombienlahtauspelissä ei ole niin monipuolista 
hirviökavalkadia kuin GooMin sokkeloissa. Zombiei-

den animoinnissa on käytetty modulaaritekniikkaa, 
jonka ansiosta zombie voi jopa omaksua ulkoasuun-
sa esineitä ympäristöstä tai vastaavasti jättää vaikka 
kaikki varusteensa käytävillä lojuviksi, pelaajankin 
kanssa vuorovaikuttaviksi esinekasoiksi. Pelin suh-
tautuminen zombieiden pudottamiin esineisiin on 
vaihteleva; osa zombeista suuttuu, jos näiden esinei-
tä sörkitään, kun taas osa ei tunnu tajuavan asiasta 
tuon taivaallista. Vastaavanlaista vaihtelua tekoälyssä 
tuntuu olevan kautta linjan. Kokonaisuutena ajatellen 
immersio on parhaasta päästä, vaikka peli paikoin jät-
tääkin hieman epätodellisen tunteen.

Yhteisöllisyyttä
Loppujenlopuksi GooM on pelinä Erilainen, mutta 
varsin erinomainen sellainen. Lähinnä pisteitä tuovat 
alas älyttömän pitkä tutoriaali ja sen aikana suoritet-
tava rahanhankintagrindaus. Näihin voi ja kannattaa 
kuitenkin etsiä lisätietoa mm. pelin forumeilta, sillä 

Monet pääjuoneen liittyvistä 
tapahtumista sijoittuvat tanssi-
kapakan näköiseen enklaaviin

Housut poise -sivutehtävä 
on helppo tapa hankkia 
NPC:iden respektiä

Osa zombeista reagoi karaokeen 
hienoisella aggressiolla
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tutoriaaliinkin voi ilmeisesti liittää erilaisia alipelejä, 
ja onpa joku menestyksekkäästi jättänyt tutoriaalin 
raa’asti taustalle pyörimään pelatessaan sillä välin Ai-
van jotain muuta. Varsinainen peliosuus on fyysisesti 
ja psyykkisesti yllättävän rankka, mikä saattaa hei-
kentää GooMin uudelleenpelattavuutta. Periaattees-
sa kuitenkin joka pelikerta on täysin erilainen ja muu-
tenkin GooM kannattaa pelata vähintään kertaalleen 
läpi tutoriaaleineen kaikkineen. Itselläni ainakin on jo 
uuden pelikerran tutoriaali taustalla pyörimässä, ihan 
varmuuden vuoksi.

Partyn jäsenillä on erilai-
sia erikoisominaisuuksia, 
esimerkiksi zombieiden 
polttomerkintä

Allasosasto on GooM-ulottuvuuden yksi mielenkiintoisimmista paikoista

Hyvää
Valtavasti sisältöä•	
Todella epälineaarinen•	
Tunnelma•	
Alipelit tutoriaalissa ja lataustauoilla•	
Visuaalisesti erittäin näyttävä•	
Muut hahmot•	

Huonoa
Älyttömän pitkä tutoriaali•	
Lipun osto ja siihen liittyvä rahan-•	
grindaus
Fyysisesti raskas•	
Lyhyt pääpeli•	
Pitkät lataustauot•	

Vaivalloinen ja pitkä 
mutta samalla todella 
antoisa ja lyhyt häröily.

91

suosittelee

Teksu
[   ]
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Mitä teet, kun koulupäivää 
olisi jäljellä vielä monta 

tuntia, kakkahätä iskee ja kotiin 
on pari kilometriä. No, menet 
kakalle. Kuvittele tilanne uudes-
taan, jos sinulla on ujo kakka. 
Pökäle ei vain tule ulos, jos tie-
dät että joku on kuuntelemassa 
molskahduksia ja ähkimistä. Tai 
ajatus siitä, että seuraava ves-
saan tulija haistaa kakkasi, häi-
ritsee nautintoa.

Opiskelupäivät yliopistolla kuiten-
kin kestävät joskus melkein koko 
päivän ja olo on todella epämiel-
lyttävä, ellei suoltaan ole aamulla 
saanut tyhjennettyä. Ja mitenpä 
sen aamupökäleen olisi saanut 
ulos, jos olet viettänyt edellisen 
yön seurustelukumppanisi kans-
sa, vielä pahemmassa tapauk-
sessa edellisenä iltana baarista 
bongaaman tyypin luona, jolloin 
krapulakakka odottaa tuloaan. 
Maha vinkuu, kuulet sisäiset pie-
rusi ja loppupeleissä se tulee niin 
kipeäksi pidättelystä, että jotain 
on pakko tehdä. Lähteä kotiin -- 
tai etsiä suojaisa vessa. Seuraa-
vassa on neuvoja siitä, mistä kan-
nattaa aloittaa kun haluat nitistää 
ujon kakan.

Pitkinä koodausiltoina yliopistolla 
suosikiksi on muodostunut STO:n 
alakerran naisten yleisvessa. Iltai-
sin siellä on hyvin hiljaista, ja täy-
tyy olla hyvin huono tuuri, että 
joku sattuisi tulemaan vessaan 
samaan aikaan. Lähinnä ovea 
olevasta vessakopista löytyy jopa 
käsisuihku, joka lisää loppupäivän 
mukavuutta, kun kakanrippeet 
saa kunnolla pestyä pois.

Päivisin hyvänä vaihtoehtona 
toimii Kemiankadulla sijaitseva 
yksittäinen vessakoppi. Tässä ei 
kuitenkaan pidä kiirehtiä ja men-
nä liian aikaiseen vessaan, vaan 
kävellä tarpeeksi pitkälle käytä-
vää, jolloin löytyy vessa kaikilla 
mukavuuksilla (aiemmassa ei 

ole käsisuihkua ja se on hieman 
vilkkaammalla alueella). Tästä 
kävelevät ohi vain ne, jotka ovat 
menossa kielten tunneille huol-
tokeskuksen yläkertaan, eivätkä 
hekään jää odottamaan vessan 
vapautumista mikäli se on va-
rattu, vaan jatkavat seuraavaan. 
Ainut joka oven takana saattaa 
odottaa, on siivooja, mutta 
tämä riski on kai otettava.

Kun olet tottunut käymään näissä 
kahdessa, voit vähän ajan kulut-
tua kokeilla hieman uskaliaampaa 
paikkaa -ulko-ovien vieressä ole-
via vessakoppeja. Ne ovat myös 
kaikilla mukavuuksilla varustel-
tuja, eivätkä ihmiset yleensä jää 
odottamaan niiden vapautumis-
ta, vaan menevät seuraavaan. 
Pikkuhiljaa voit yrittää mennä 
yhä rohkeampiin paikkoihin, ja 
ehkä kohta olet jo voittanut ujon 
kakkasi. Itse olen vielä puolivälis-
sä matkaa, enkä ole varma, halu-
anko kohteliaisuussyistä koskaan 
edes päästä loppuun asti.

Miettikää näitä kaveriporukan kesken:
-Onko kakka vaikeampi pyyhkiä pois, jos sinulla on 
pyllykarvoja?
-Jos kakka lörähtää pönttöön vähän löysempänä, 
tulee vedenpinnasta usein vastareaktio ja pöntön 
takareunalle lentää kakkavesipisaroita. Oletko miet-
tinyt, että samalla osa pisaroista lentää myös sel-
kääsi?
-Pyyhkivätkö kaikki pyllyä siihen asti, että paperiin 
ei tartu enää yhtään ruskeaa?

Tiesitkö tätä:
-Pikkuvauva voi olla yli viikon kakkaamatta, jos käyt-
tää maidosta kaiken ravinnon niin hvyin hyödyk-
seen, että kakkaa ei vain kerry.

Ujo kakka

18



Tempaus
kieltenopetuksen
puolesta

Oulun yliopisto on aloittanut YT-neu-
vottelut kielikeskusksen henkilöstön 

kanssa. Tästä johtuen opetettavien kiel-
ten määrä on vaarassa supistua ja kurssi-
tarjonta pienentyä. Mahdollisesti vain pa-
kolliset – eli suomen, ruotsin ja englannin 
– kielikurssit turvataan.

Oulun Teekkariyhdistys järjesti 11.2.2010. 
Pelastetaan kieliopinnot -tempauksen. 
Liuta tilanteesta huolestuneita otti kan-
taa kieliopintojen karsimiseen valoku-
vauttamalla itsensä. Ohessa pieni otanta 
iltapäivän valokuva-annista. 

Kaikki tempauksen aikana otetut valokuvat 
ovat nähtävillä Oulun yliopistolla vihreiden 
naulakoiden läheisyydestä. Samasta pai-
kasta löytyy myös Oulun Teekkariyhdistyk-

sen kannanotto kielikeskuksen puolesta. 

Osoitteessa http://www.adressit.com/tuekie-
likeskusta voit allekirjoittaa vetoomuksen kie-
liopintojen turvaamisen puolesta.
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Runous tuo sielujemme peili, tuo tarinan tii-
vistäjä. Runoilla on kuvattu kuvaamattomia 

asioita jo erittäinkin pitkiä aikoja. Kuinka siis 
opiskelija voisi kirjoittaa kauniin runon vaikka 
diffiksen tentin loppuun saattaakseen Lusikan 
mielen kauniiksi. Toki osaamalla laskutkin voi 
vaikuttaa kanssaihmisten mielialaan positiivi-
sesti, mutta voi tulla tilanne jolloin kunnon ru-
nolle olisi tarvetta. Jos sitten joskus isona isona 
johtajana olet johtoryhmässä mukana laatimas-
sa yritykselle visiota on suureksi hyödyksi jos 
sen osaa esittää runon muodossa. Mainittakoon 
vielä, että suurin osa innovaatioista ja maailmaa 
muuttavista ideoista tulee aivan muilta kentiltä.

Jotta voisit kirjoittaa runon sinun tulee elää. 
Elääksesi sinun tulee käyttää aistejasi. Täytyy 
myös muistaa, että muisti toimii pääasiassa sil-
millä (kun näkee jotain, josta muistaa jotain, jos-

ta muistaa jotain 
ja josta muistaa 
jotain (synapsit 
siellä vaan oiko-
polkuja luovat)). 
Tätä aivojen si-
säistä prosessia 
on myös jännä 
seurata. Luovat 
ihmisethän ovat 
vähän epämää-

räisiä järjestyksen suhteen ja tästä epäjärjestyk-
sestä syntyy uutta, vaikka Francenstain,  yleinen 
suhteellisuusteoria, tai se oih niin viehkeä runo.

Sen lisäksi, että elää siinä hetkessä ja käyt-
tää itseään vain itsensä ja ympäristön tulkkina 
muiden ajatuksista välittämättä. Tähän päälle 
lasketaan eduksi myös se, että antaa virran vie-
dä ja on ammentanut tietoa ja kokemuksia men-
neisyydessään.

Myös innovaatiot syntyvät ajatuksettomassa 
tilassa jossa annetaan ajatusten virrata valtoi-
menaan ilman pelkoa. Monesti idea saattaa syn-
tyä yhtäkkiä aamubussissa katsellassa masen-
tuneita naamoja itse siihen masentuneisuuteen 
tarttumatta. Täytyy myös muuistaa, että tutki-
tustia onnellisuus leviää ja olemalla onnellinen 
voi myös kanssaihmisiään iloistaa. Meillähän on 
vain pelko ja rakkaus. Tätä tulkitsemalla syntyy 
uutta.

Mutta kuinka saada runo syntymään ”tyhjäs-
tä” päästä. Tässähän on itseasiassa kyseessä pa-
radoksi, sillä tyhjä pää on yleensä täynnä. Jotkut 
saattavat kuulla pään sisäisen jatkuvan porinan, 

mutta tämä pään sisäinen porina voi olla myös 
tiedostamatonta. Siellä se etuyläaivo-osa pau-
haa menemään, jos sitä ei lobotomialla olla vai-
mennettu tai omia hokemalla ja ymmärtämällä 
ymmärtämättömyys ja pauhun täten siirtäminen 
näkyviin ja taustalle. Om.  Jos porisee nämä aja-
tukset ääneen on hullun leima varma. Hoitona on 
monesti tämän sylissä olevan pommin piilotta-
minen penkin alle, mutta jos haluaa saada runon 
aikaiseksi, täytyy se penkin alla oleva pommi, 
joka yleensä siellä luuraa, saada puretuksi. Kun 
ei ole pelkoa penkin alla olevasta pommista voi 
tehdä runon sangen vaivatta. Jos ei halua tehdä 
runoa voi maailmaa parantaa muullakin tavalla, 
vaikka kehittämällä paremmat ompelukoneet ja 
laitteet Senegalissa työskenteleville jalkapallo-
jen ompelijoille. 

Jos metsässä huutaa eikä sitä kuule kukaan 
onko ääntä silloin olemassa. Ei ole. Senhän takia 
meillä on olemassa esimerkiksi Facebook joka 
mahdollistaa osaltaan olemassaolomme. Runon 

saat siis aikaiseksi heittämällä sukat nurkkaan, 
mutta koska suurin osa lukijakunnasta on tule-
via Diplomi-insinöörejä vertauskuvat sikseen. 
Runon tai innovaation saa yksinkertaisesti aikai-
seksi näkemällä miten asian kuuluu olla, ilman 
että siitä voi kertoa sanoilla, ja kertomalla sen 
tilan. Siitähän tietää, että jos joku tietää ja on 
oikeasti sisäistänyt jonkun asian sitä on hänen 
erittäin vaikea kertoa. Tämä tilanne lienee tuttu 
monilta luennoilta. Tämä selitys itsessään pitää 
sisällään myös ratkaisun. Innovaation tekemisen 
tekee hankalaksi ainoastaan se, että saa muut 
näkemaan saman kohdan todellisuutta. Kaikki 
ihmiset ovat innovaatioita ja runoutta täynnä.

”Jos sitten joskus iso-
na isona johtajana olet 
johtoryhmässä mukana 
laatimassa yritykselle 
visiota on suureksi hyö-
dyksi jos sen osaa esit-
tää runon muodossa.”

Kuinka kirjoitat runon, tai teet innovaation
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Nyt tuulee, myrskyää
Nousee uusi maa
Tuska lisääntyy kunnes käy kestämättömäksi,
Poistuu pelko, silmät avautuu, pato murtuu.
Keveys keventää keveydellään
Kunnes taas mennään kohti tuonelaa, unholaa, 
mutta sieltä noustaan taas kohti uutta uljasta maailmaa.

Uusi innovaatio:
Uusi tapa nousta lasketteluvälineet päällä laskettelukeskuksen päälle: Suora putki 
imulla, jossa kapseleita ammutaan putkea pitkin ylös. Energia kerätään pyöriviin hyr-
riin, josta se siirtyy vaijereilla kapseliin. Hyrriä on myös matkalla, jos matka on pitkä. 
Molemmin puolin putkea on kolme hyrrää joista kaksi latautuu ja yksi pari suorittaa 
energian siirron. Laskettelijat (2kpl) ovat kapselissa selkä pehmeää seinää vasten use-
an G:n kiihdytyksen takia. Lisävauhtia saadaan kapseliin samalla periaatteella jolla 
raidease toimii, eli sähkömagnetismilla. Jarruttaminen tapahtuu siten, että sähköener-
gia saadaan talteen. Tällä saadaan lyhennettyä hiihtohisseissä vietetty aika alle kym-
menykseensä nykyisin näissä laitteissa vietetystä ajasta.

Juuso
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Opiskelijahaalareiden ehdoton tuntomerkki on mo-
nenkirjavat kangasmerkit, joita löytyykin moneen 

lähtöön. Valtaosalta ainejärjestöistä on teetettynä 
vähintään oma logo haalarimerkkinä ja yleen-
sä myös muutama ei-niin-virallinen hjuumori-
merkki ja lisäksi monella vähänkään isommalla 

opiskelijatapahtumalla on oma vuosikohtainen 
merkki. Opiskelijagylttyyrin ulkopuolelta haalareihin 

voi tarttua vaikkapa suosikkibändin tai urheiluseuran merk-
kejä. Tai ainakin teoriassa voisi tarttua, mutta usein hankittujen 

merkkien loppusijoituspaikaksi jää haalarin taskun pohja.
 
Yleisesti viljelty selitys sille, miksi merkit kasaantuvat taskuun eivätkä 
haalarin pintaan, on ”no ku emmä osaa ommella”. Tässäpä siis rautaisan-
nos vuosien varrelta hyväksi havaittuja neuvoja, niksejä ja ohjeita, joilla 
merkit kiinnittyvät vallan näppärästi haalariin ja pysyvät siinä*. Ohjeet 
ovat vieläpä kivoina värikuvina ja minimalistisilla teksteillä ”too long; 
didn’t read” efektin välttämiseksi.

Tyypillinen näky: Haalarin taskusta 

pursuaa n+1 me
rkkiä.

Haalarimodaamisen perusteet: 

Merkit kuntoon

Tarvikkeet: Keskikokoinen ompeluneula ja 
-lankaa, sakset ja kaksipuoleista teippiä. 
Lankaa tarvitaan yhtä merkkiä kohti 1,5 - 2 
metriä riippuen merkin koosta.
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Merkkien kiinnittämiseen riittää yksinkertai-
nen etupisto (kuvassa) kunhan sen tekee kun-
nolla eli riittävän tiheään ja huolehtii, et-
tei pistojen väliin jää löysää lankaa. Pistoja 
ei ole tarvetta tehdä merkin reunojen yli vaan 
merkin reunojen seuraaminen riittää.

Kaksipuo
leinen 

teippi 
on loistava

 apuvälin
e 

merkkien
 sommitte

lussa ja ompeluss
a. Teipin 

avulla m
erkki py

syy siis
tisti pa

ikoillaa
n ompe-

lun ajan
. Merkin

 voi kii
nnittää 

myös neu
loilla, 

mutta me
rkin ja h

aalarika
nkaan sa

aminen s
uoraan 

voi olla
 välillä

 työn ja
 tuskan 

takana.

Merkkejä ommellessa kann
attaa käyttää kaksinker-

taista lankaa eli neula 
pujotetaan langan puoli-

väliin ja päät solmitaan
 ns. hevosenhäntäsolmul-

la. Solmuja kannattaa te
hdä muutama päällekkäin,

 

ettei solmu pääse lipsa
htamaan kankaasta läpi.
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* Vastuuvapauslauseke: Toimittaja ei vastaa näillä ohjeilla ommelluista ja myöhemmin irronneista 
merkeistä, vereslihalle piikitetyistä sormenpäistä, ompelutermistön raiskaamisesta, koko opinto-
tuen tuhlaamisesta kangasmerkkeihin tai noin ylipäätään yhtään mistään.

Kasvoiko nälkä ommellessa? Normaalien kiltahuonevisiittien, 
abipäivien ständien ja OTiT:n järjestämän kiltahuonekier-
roksen lisäksi uusia haalarimerkkejä voi metsästää vaik-
kapa excuillessa tai vaihtoehtoisesti ulkopaikkakunnilta 
tulevilta excuporukoilta. Päässä muhivia merkki-ideoi-
ta ei kannata turhaa pantata vaan tyrkyttää vaikkapa 
oman killan hallitukselle tai jos olet synnynnäinen 
kauppamies/-nainen/-henkilö, teetä itse. Bändi- 
ynnä muut random-merkit taas löytyvät parhai-
ten nettikauppoja selaamalla - ei muuta kuin 
Google laulamaan.

Merkkipinon kerääntymistä vastaan on ää-
rimmäisen yksinkertainen nyrkkisääntö: ompele 
merkit samana päivänä kun saat ne. Näin vältetään tilanteet, 
joissa merkkejä kertyy kasapäin nurkkiin pyörimään. Jos merk-
kejä on kuitenkin jo päässyt kertymään, musertavalta tuntuvan 
merkkipinonkin voi nujertaa järjestämällä kohtalotovereiden 
kanssa seuraaville haalaripippaloille ns. ompeluseuraetkot. 
Homma toimii OPNLM-periaatteella eli oma pullo, neula ja lanka 
mukaan ja ei muuta kuin merkkejä kiinnittämään.
Näillä eväillä Wappua kohti.

Hyvin tehty pä
ättely on puol

i voit-

toa. Tyylejä on
 monia, mutta t

ärkein-

tä on, että p
äättely jää r

iittävän 

kireälle eikä pääse purkautumaan. 

Yksi hyväksihavaitt
u kikka on kat-

kaista lanka n
eulan vierestä

, tehdä 

vielä yksi pist
o vain langan t

oisella 

päällä ja tämä
n jälkeen solm

ia päät.

Kyllä pysyy! Kuvan merkki on kestänyt isompaa 
ja pienempää myllytystä reilut kaksi vuotta.

Teemu
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Törmäätkö päivittäin siihen, että miehet puhuvat käsittämättömyyksiä ja nauravat räkäisesti päälle? Ei hätää, kyse 
on yleensä vain siitä että et itse ole kuluttanut yhtä paljon aikaasi tarpeeksi internetin loputtomassa laajuudessa.  

Tehtävä ei suinkaan ole mahdoton: miesten maailma rajoittuu yleensä hyvinkin suppeasti tiettyjen sivustojen ympäril-
le. Ohessa muutama ydinkeskittymä, selaaminen kuitenkin omalla vastuulla.

1. http://www.kuvaton.com
Täältä löydät oikeastaan kaiken olennaisen, sillä tänne 
kootaan kaikki parhaat ja ”parhaat”. Aloita siis täältä. 
Tylsyysinfernoa varten myös http://kuvaton.com/bshit/ 
ja http://kuvaton.com/totallycrap/. 

2. http://ircquotes.net
Jos irkkaat, tiedät varmaankin mistä on kyse. Jos et 
irkkaa, niin lue ainakin nämä. Kyseessä nimensä mu-
kaisesti siis eri irkkikanavilta poimittuja, jostain syystä 
kovin koomisia lainauksia. Kannattaa kokeilla myös 
jenkkiversio http://bash.org ja hieman kauempaa haet-
tu konsepti, irkkiin linkitettyjen kuvien varasto http://
ircpics.com/. 

3. http://icanhascheezburger.com
Longcatin ja Ceilingcatin synnyinpaikka ja tyyssija. Nört-
tikielen lukemisen opetteluun vaaditaan hetki, mutta 
vinkkinä se, että ääntämys on kaiken A ja O.

4. http://www.youtube.com
Kaikille tuttu. Tälle sivustolle ei kovin tarkkoja ohjei-
ta voi antaa, mutta avainhakusanoiksi suosittelen 
”bruce lee”, ”massive explosions”, ”hit on the balls” 
ja ”victoria’s secret”.

5. http://www.lamebook.com
IRCQuotes goes Facebook. Täältä löydät kaikki 
ihmisten Facebookiin suoltamat riemuidiotismit ja 
muuten vaan hauskat sattumat. Vain englanniksi, 
tosin.

6. http://stumbleupon.com
Kerro aiheet, jotka kiinnostavat, ja pääset selaa-
maan mielenkiintoisia tai suorastaan eriskummalli-
sia sivustoja.

Internetin käyttöopas naiselle – näin pääset mukaan teekkarimiesten juttuihin 

Annika
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Muutoma tai usea tai tai tai no ... äh .... 
oikeastaan kaikki jotka tätä artikkelia 

lukevat, ovat varmasti pimeinä syysiltoina 
tuhertaneet itkua Matematikaan perus-
kurssin prujun edessä. Tuohon Heprean 
alkeiden jatkokurssin opintomonisteen ym-
märrettävyydellä varustettuun niteeseen 
on varmasti monen niin lupaavasti alkanut 
opiskelun hurmion, hengen ja hegemonian 
liito töksähtänyt. Ihmeellinen teos täynnä 
käyräparvia, yhtälöitä, kaavoja ja Lagran-
gea1)

Kun äiti on pyyhkinyt pienen Teekkarin ne-
nän ja lohdutellut lapsostansa ettei se niin 
vakavaa ole, kursseja tulee joka vuosi ja 
kaikki ne läpäisee ennen valmistumista, 
useampi eli kaikki ovat eittämättä pohti-
neet miksi on näin. Miksi tulevan DI:n pi-
tää osata  laskea yhtälö dy/dx = k x? Onko 
Picard-Lindelöf huvituttavampi tapaus kuin 
l’Hospital? Lapinlahdelle tässäkö joutaisi 
kun moisilta täyttää päänsä ja vieläpä il-
man korvausta?

Kysymykseen, tarviiko DI työssään mm. 
diff.yhtälöitä, on äärettömän hankala antaa 
suoraa vastausta. Toki tuotantotalouden 
markkinointispesialistille korkeamman as-
teen laskento-oppi ei ehkä ole niin suures-
sa merkityksessä kuin vaikkapa lujuuslaski-
jalle, mutta kuitenkin matematiikka on koko  
insinööritieteiden kulmakivi ja sen osaami-
nen pelkästään historialliselta pohjalta tar-
kasteltuna on suotavaa. Asiaa ei myös pidä 
ajatella liian suppeasti. Hyvä matematiikan 
hallinta osaltaan avittaa ihmistä ongelman-
ratkaisutaidon kehittämisessä. Se opettaa 
järjestelmälliseen ja huolelliseen työta-
paan2), kykyyn tehdä sama työ kerralla hy-

vin. DI:n työ on hyvin usein uuden luomista 
ja olemassa olevan ongelman ratkomista. 
Erityisen tärkeä on kyky jaotella ongelma 
pienempiin osaongelmiin, ja sitten keskit-
tää voimansa tiettyyn osa-alueseen. Tämä 
sama juttu koskettaa myös ohjelmointia. 
Ongelmanratkominen on taito, jota voi 
opettaa ja kehittää koko elämän ajan. Ei 
pidä ajatella perusinsinöörin putkiaivoilla, 
että diff.yhtälön ratkaisun opettelusta on 
hyötyä vain diff.yhtälön ratkaisussa, eikä 
missään muualla. Täytyy opetella katsele-
maan maailmaan hieman laajemasta pers-
pektiivistä. Kun tämän jutun tajuaa, on jo 
pitkällä.

Hyvin usein kuulee purnattavan, miksi 
ja miksi ja miksi tämä pitää osata. Eihän 
asiasta x ole mitään hyötyä työelämässä. 
Ehkä kyllä, ehkä ei, mutta silti luentosa-
lit täyttyvät syksyisin opiskelijoista, jotka 
puurtavat Matematiikan kurssien parissa. 
Tämä lienee kyllä käytännön sanelema 
pakko, sikäli mikäli haluaa paperit ulos täs-
tä laitoksesta, ellei halua koko loppuelä-
mänsä kantaa DVD:n3) titteliä. Pohdinnan 
arvoinen asia on, kuinka vaikeita kurssien 
pitäisi olla,  jotta melkein kaikki opiskelijat 
jättäisivät leikin kesken ja ryhtyisi vaikkapa 
ajamaan maitoautoa elannokseen.

Entäs toinen vaihtoehto, poistetaan kaikki 
”vaikeat” kurssit, jotka tuottavat päänvaivaa 
opiskelijoille ja ruvetaan syytämään dip-
painssejä liukuhihnalta työelämän tarpei-
siin. Pitemmän päälle tällä kyllä sahataan 
omaa oksaansa. Kylmä fakta on kuitenkin 
se, että sisäänoton ja koulutuksen lisäyk-
sen myötä myös DI:n tutkinnon arvo on las-
kenut siitä mitä se vielä joskus 60/70-luvul-

Käyräparven tuolla puolen
Asiaa matematiikasta opiskeljan näkökulmasta
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Etsi vaikka Spotifysta : ZZ Top - La Grange. Huippubiisi!1. 
Kysynpa vaan, kuinka moni on kiroillut toista tuntia jonkun tehtävän kanssa ja huomannut että onkin 2. 
unohtanut tehtävänannosta kopioida yhden miinusmerkin. Siperia opettaa, sanotaan.
Diffistä Vaille Dippainssi3. 

la oli. Toki tulee myös ottaa huomioon, että 
Suomenkin teollisuus on kasvanut roimasti 
ja sitä kautta työvoimankin tarve on lisään-
tynyt. Ennen tämänhetkistä taantumaa DI-
joukon työttymyysaste oli TEKin tilastojen 
mukaan noin 1,4%, 90-luvun lamankin 
alussa se käväisi 7-8%:ssa pahimmillaan 
laskeutuen siitä nopeasti alemmaksi. 

Jos kaikki nämä ”vaikeat” kurssit pois-
tettaisiin, sama olisi ruuvata sana Yli-
opisto pois Linnanmaan betonimörskän 
seinästä ja laittaa sen tilalle Ammatti-
korkeakoulu. 

Ei siis pitäisi käyttää sanaa vaikea kurssi, 
vaan enneminkin ajatella se kurssina, joka 
pitää edes jonkinlaista tasoa yllä. Huomat-
kaa, ei se tule ihan tyhjästä että jokunen 
vuosi takaperin AMK-insinöörin alkupalk-

kasuositus oli noin 2200 eur/kk ja DI:n 
vastaava 2800 eur/kk. Jostain sen eron on 
tultava. En nyt tässä haluaisi mollata ke-
tään AMK-insinööriä, halutessaan siitäkin 
laitoksesta saa varmasti hyvin jäämään op-
pia päähän, mutta toisaalta sen voi myös 
läpäistä tekemättä yhtään mitään. DI:n 
tutkinto on ainakin toistaiseksi vakuutus 
työnantajalle, että koulunpenkillä on tehty 
muutakin kuin kaivettu nenää.

Tällähetkellä tilanne on ainakin se, että 
opiskelijat hyväksyvät asemansa, joskin 
purnaten mutta hyväksyvät silti. Ei aina-
kaan vielä ole nähty esimerkiksi massiivi-
sia mielenosoituksia liittyen Matematiikan 
kursseihin. Kaikilla kuitenkin on takaraivos-
sa on tiedostettuna tai tiedostomattomana 
että näidenkin kurssien on hyvä olla hans-
kassa, mikäli työelämässä meinaa pärjätä.

tuplaus
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Jälleen kerran tupsulakit pääsivät nauttimaan 
suksien suhinasta, kun Oulun Teekkariyhdistys 

ja Oulun Sotaveteraanit ry järjestivät maaliskuus-
sa 1990 talvitempauksen sotaveteraanien hyväk-
si. Tarkoituksena oli sivakoida armeijan suksilla 
Raatteesta aina Ouluun asti. Hiihto suoritettiin 
viestinä, mistä johtuen hiihtomatkat vaihtelivat 
kunkin oman kunnon ja tunnon mukaan. Teekka-
rit halusivat muistaa talvisodan veteraaneja tais-
teluiden päättymisen kunniaksi 50 vuotta sitten.  
Talvisodan aikana neuvostojoukkojen tavoitteena 
oli saavuttaa Suomussalmen kirkonkylä, jonka 
jälkeen aikomus oli jatkaa Ouluun päin ja katkais-
ta Suomi sen kapeimmalta kohdalta. Suomalaiset 
olivat kuitenkin toista mieltä ja keskeyttivät moiset 

aikeet motittaen neuvostosotilaat kuuluisin seu-
rauksin. Näiden muistojen maisemissa teekkarit 
hiihtivät veteraanien kunniaksi. Hiihtomatkaa ei 
hiihdetty kokonaan vaan osin moottorikelkalla ve-
täen avustettuna, mutta reissua kokonaisuudes-
saan muistellaan iloisin mielin:

Ennen itärajan suuntaan lähtöä täydensimme 
bussin ruuman Olvin ja Cafe Adamin lahjoittamil-
la mallastuotteilla. Matka kohti Ämmänsaarta ja 
Kiannon Kuohut kylpylähotellia sujui peräpenkillä 
laulamisen merkeissä. Harmi vain, että matkaan 
oli eksynyt vain yksi laulukirja ja sekin vaasalais-
ten. Laajasta kielitaidosta johtuen myös lukuisat 
vieraan maan kielellä kirjoitetut laulut tuli selvi-

Teksuutimet julkaisee otteita tänä vuonna ilmestyvästä 50-vuotishistoriikista. Historii-
kin on kirjoittanut Liisa Saarela. Aiheena tällä kertaa on hiihtotapahtumat, joita OTY 
on järjestänyt vuosien varrella.

Rauhalan ympärihiihdot 1992. 
Rauhalan ympärihiihdot oli yksi 
suosittu suksitapahtuma, jonka 
Ystävällinen kaunohiihtoseura 
järjesti vielä 2000-luvun puolelle 
asti. Nykyisin  ympärihiihtojen jär-
jestämisen hoitaa Sähköinsinööri-
kilta ja hiihto ei ole viime vuosina 
sijoittunut Rauhalan ympäristöön. 
Esimerkiksi tänä vuonna hiihdet-
tiin Teekkaritalon ympäri.

Teekkarit suksilla
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tettyä ja kirjan takakansi tuli lopulta eteen ennen 
perille pääsyä. Hotellissa oli meille yöpymispai-
kaksi varattu joukkoliikuntatila, joka suomeksi 
on kuntosali. -- Torstai-iltana oli ravintolassa oh-
jelmassa naistentanssit, joihin päätimme sankoin 
joukoin ottaa osaa. Paikalliset ihmiset eivät ilmei-
sesti olleet tottuneet teekkareihin ja olivat vähän 
epäileviä, mutta kun huomasivat että laajoihin 
taitoihimme kuuluu myös valssin ja letkajenkan 
taitaminen, niin he tulivat innolla mukaan. -- Aa-
mupalalla appelsiinimehu oli kova sana ja tarjoili-
jat saivat useamman kerran täyttää automaattia. 
Kun lopulta olimme haalautuneet linja-autoon, 
suuntasimme matkamme kohti Raatteen raja-
vartioasemaa. Siellä meitä olivat odottamassa 
armeijan tempauksen avustamiseen luvattu isku-
joukko. Siellä pääsimme ensimmäisen kerran te-
kemään tuttavuutta työvälineidemme eli suksien 
ja huopakumisaappaiden -- kanssa.* 

Kyllä teekkarihaalarit ovat kätevät hiihtohaala-
ritkin, vaikka hiihtomatkalla jotkut innostuivat 
suorittamaan myös omaperäisiä kylmäfysiikan 
kenttäkokeita, joissa tutkittiin vaatteiden vähen-
tämisen vaikutusta hiihtonopeuteen. Sen seu-
rauksena osa hiihtäjistä saapui välietapille Ada-
min asussa. 

Sohvalle ei jääty mätänemään myöhemminkään. 
Tammikuussa 2001 OTY ry:n hallitus istui koko-
uksessaan yliopiston Alakuppilassa pohtimassa 
kevättalven toimintaa. Tällöin Lasse Kouva kertoi 
suunnitelleensa teekkariyhdistyksen hallitukselle 
ja toimihenkilöille selviytymisretkeä, jonka aikana 
hiihdettäisiin 20 kilometriä ja yövyttäisiin retken 
aikana yksi yö ennen kotiinpaluuta. Selviytymis-
retkeä ehdotettiin tehtäväksi Pudasjärvelle, jossa 
sitten reipas hiihtoreissu toteutettiinkin.

Selviytymisretkellä 
Pudasjärvellä 2001

* Olli Hyyppä, ”Raatteentien talvitempaus 8. – 13.3.1990”, Teksuutimet 2/1990.
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Jonkin aikaa sitten allekirjoittanut puhdisti 
erään henkilön WC-pöntön useiden vuo-
sien aikana kertyneestä bio-orgaanises-

ta materiaalista, kun kerran oli rehvakkaasti 
luvannut näyttää, miten homma tulee hoitaa, 
ja koska on niin kova lupaamaan, lupautui 
myös olemaan paljastamatta sen opiskelijan 
identiteettiä, jonka kämpässä operaatio ta-
pahtui.

Aloitan tarinan tilanteesta, jossa pehmeä 
mönjäekosysteemi (levämäinen, vedessä 
leppoisan näköisenä hulmuava rihmainen 
verkosto) ja selvästi vesirajan yläpuolella 
olevat kovat pinttymät oli jo poistettu tavan-
omaisella harjahinkkauksella. Näin päästään 
nopeammin äksöniin. 

Nyt oli siis aika puhdistaa ne syvemmällä 
olevat osat, jotka näkyvät kuitenkin helpos-
ti pönttöön katsottaessa ja joihin oli kerty-
nyt vuosien varrella aivan jäätävän karmea 
paskakerros. Ehkä osa kivettymistä oli myös 
kusesta tiivistynyttä materiaa, mene ja tiedä 
– kämpän asukas oli nimittäin omien sano-
jensa mukaan “säästänyt vettä” siten, että ei 
liian usein vetänyt pönttöä, jos siinä oli vain 
ns. jaffaa.

Päätin hyödyntää puhdistuksessa paikan 
päältä löytyvää välineistöä. Tavoitteena oli 
poistaa pöntöstä kaikki näkyvät ruskettumat, 

ja järkeilin, että siihen kannattaa käyttää 
hammastahnaa ja -harjaa (muusta käytöstä 
poistettua), sillä hampitahnassa on seas-
sa pieniä tehokkaita hankausainemurusia. 
Mutta. Jos pöntössä on vettä, syvien osien 
hankaaminen tahnalla olisi käytännössä 
mahdotonta, koska tahna koko ajan liukenee 
harjasta veteen.

Siispä päätin tyhjentää pöntön ensin ve-
destä. Tähän lienee alan miehillä kätevämmät 
keinot, mutta itse päädyin mölskyttämään 
vettä WC-harjalla pöntössä edestakaisin, jol-
loin veden määrä väheni sen loiskuessa vie-
märiin. Tosin vain osan vedestä pystyi poista-
maan tällä menetelmällä.

Jäljelle jääneen veden kauhoin pöntön 
U-mutkan pohjalta lattiakaivoon käyttämällä 
astiana ensin tyhjää Oivariini-pakettia. Vesi-
määrän käytyä liian pieneksi isolle rasvarasi-
alle sovelsin viimeisiin tippoihin Fazerin pie-
nen marjapiirakan alusvuokaa.

Pöntön veden vähentyessä irstaahko haju 
täytti ilman. En ole varma, paljonko siitä oli 
viemärikaasua ja paljonko pöntön vedenalai-
sen osan pintojen mikrobikasvuston aiheutta-
maa löyhkää. Haju saattoi olla aiemmin mai-
nitun, sukupuuttoon tappamani levämäisen 
eliölajin viimeinen keino vittuilla maailmalle.

Aloin hinkata paljastuneiden osien saas-

Erään urotyön anatomia
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taa hammastahnalla, mikä tuottikin tulosta. 
Syvällä oleva paksu tummanruskea kerrostu-
ma kuitenkin näytti vaativan järeämpiä aseita.

Käärin alumiinifolion palasen palloksi, ruut-
tasin sen pintaan hieman hammastahnaa ja 
aloin hangata kivettymiä. Foliopallon ruttuisen 
pinnan ja paskakerroksen välinen kitkakerroin 
μ oli sopiva tähän työhön, koska yllättävän hel-
posti alkoi kohdealueelta irrota kovina, terä-
väreunaisina palasina jopa 2cm läpimittaisia 
fossiilisia paskahiutaleita.

Hiutaleiden paksuus oli 1-2mm ja joistakin 
hiutaleista näki, kumpi puoli oli ollut posliinin 
sileää pintaa vasten ja kumpi oli paskalevyn 
rypyläisempää ulkokuorta. Koska hileet olivat 
niin kovia ja teräviä, hetken ehdin luulla, että 
olinkin raastanut pöntön posliinia kappaleiksi, 
mutta tunnustelemalla varmistui, että onneksi 
irti oli revennyt pelkkiä koproliittejä (tiedemies-
ten käyttämä termi kivettyneelle sonnalle). Vä-
lillä poistin irronneita murusia pöntön pohjalta 
paperiliinalla kaapimalla.

Kun jatkuvan kiroilun säestämä urakka tuli 
päätökseen, pönttö hohti viattoman valkoise-
na. Kyllä siihen nyt kelpaisi kasvattaa uusi, en-
tistä ehompi scheißeviljelmä. Dumppasin käyt-
tämäni suojahanskat ja muut välineet hornaan 
ja pesin kädet varmuuden vuoksi kyynärpäitä 
myöten.

Pöntön puunaus ei edes ollut saman päivän 
ainoa groteski kokemus. Eräässä Unirestan 
ravintolassa erehdyin syömään lounaaksi sie-
nilasagnea, jonka raaka-aineiden tuoreudes-
sa varmaankin oli toivomisen varaa. Suussa 
maistui iltaan asti pilaantuneilta sieniltä kuin 
ruuansulatuskanava olisi ollut homeessa

Jotain #&)?*£ mitalia odotellen,
Otso

Kuvan pönttö ei liity tapaukseen.

Kaavio pöntön tilamuutoksista prosessin aikana.
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Uusi vuosi, uudet kujeet, uudet toimijat ja uusi Teksu. Kiltikset kuitenkin ovat ja pysyy. Pyy-
simme kiltojen tuoreita puheenjohtajia etsimään omilta kiltahuoneiltaan juuri sen kiinnos-
tavimman aarteen, jonka tarinan haluaisivat kertoa. Ensimmäisenä suuntasimme Prosen 
kiltikselle tapaamaan herra Saukkoa.

Teksu tutkii:

Kiltisten aarteet

Jussi A. T. Saukko, jonka horoskooppimerkki 
on kalat, oli valinnut oman kiltiksensä aarteek-
si sieltä löytyvän rosterisen prosen nuolilogon. 
Nuoli, kooltaan noin 1 x 1,5 metriä, paino n. 
10 kg, on ripustettu seinälle näkyvälle paikalle 
siten, että sen huomaa heti kiltahuoneelle si-
sään astuessa. Tarina kertoo, että vuosia sit-
ten eräs Prosen vanha pj ollessaan kesätöissä 
Outokummulla oli valmistanut nuolen vanhoista 
paloista.  Noin pari vuotta sitten hra Saukko ja 
eräs herra K. Kari tuunasivat nuolta mm. silot-
tamalla sen pintaa. Ystävälliset koneteekkarit 

asensivat nuolelle seinäkiinnikkeet ja niin nuoli 
löysi arvoisensa paikan seinältä. Tuunaus ta-
pahtui aikalailla samaan aikaan Prosen kilta-
huoneen mittavan kunnostuksen yhteydessä, 
joten tänä päivänä nuoli symboloikin Prosen 
kiltahuoneen uutta nousua. Nuolen rahallinen 
arvo nykyrahassa ei ehkä ole niin suuri mutta 
sen tunteellinen arvo on mittaamaton. Nuolen 
tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu mm. valo-
jen, kuten spotin tai ledien, asentaminen nuo-
len lähiympäristöön korostamaan nuolen tärke-
yttä entisestään.

Prose

Riikka

Kuvat:
Teemu
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Kiltisten aarteet
YMP:n tämän vuoden pj, herra Antti 
S. Heikkinen (lempiväri oranssi) pää-
tyi pohdiskelun ja kiltahuoneen eloisan 
naisväen kannustuksen jälkeen esitte-
lemään kiltahuoneelta löytyvän Viikon-
en-juo-enää-koskaan-kasvo -kuvan. 
Kyseessä on kunniakehys, jonne vaih-
detaan kuukausittain mahdollisimman 
edustava otos jostain kiltalaisesta. Ku-
van valitseminen on killan tiedottajan 
vastuulla. Tällä hetkellä kuvaan ei ole 
vielä muodostunut vakiokasvoa. Kool-
taan puiset kehykset ovat A4 (21 x 29,7 
cm), tosin itse kuva ei aivan tämän ko-
koinen ole. Tämä johtuu siitä, että kos-
ka raamit ovat vanhat (kierrätetyt), niistä 
puuttuu lasi, joten vaihtuva kuva kiinni-
tetään raameissa olevaan paperiarkkiin sinitar-
ralla. Perinne on alkanut monta vuotta sitten, 
ja tätä nykyä kehyksessä olleet kuvat myös 
arkistoidaan. Tulevaisuudessa (ehkä) kuval-
le etsitään kiinteä kunniapaikka kiltahuoneen 

seinältä, nykyisellään kehykset kun nököttävät 
kirjahyllyn päällä. Kuvan tärkeä merkitys killalle 
on kaksitahoinen: sen lisäksi, että se tuo gloori-
aa siinä esiintyvälle henkilölle, tuottaa kuva (ja 
sen vaihtuminen) kiltalaisille myös erityistä hil-
peyttä arkipäiviin.

YMP

OTiT:n vuoden 2010 puheenjohtaja, herra Pasi 
J. Keski-Korsu tahtoi esitellä kiltahuoneelta löy-
tyvän nk. Kääliö-viitan. Viitta kiertää vuotuisesti 
mukana OTiT-SIK KMP:llä ja se nimensä mu-

kaisesti myönnetän excul-
la aina jollekin ansiokkaan 
kääliöteon suorittaneelle. 
Ko. henkilö saa kantaa 
viittaa, kunnes seuraava 
kääliö löytyy tahi excu 
on ohi. Hra Keski-Korsu, 
jonka lempibitti on 0, ei 
ole vielä tähän mennessä 
itse päätynyt viittasanka-
riksi. Väriltään tämä uni-
sex ja one-size-fits-all viit-
ta on punavalkea ja siinä 
koreilee Pandan logo ja 
sen materiaaliksi herra pj 
osasi nimetä jonkin puu-
villasekoitteen (konsul-
toituaan killan tietäväistä 
naisedustusta). Silloin, 
kun viitta ei ole suoritta-

massa tärkeää tehtäväänsä KMP:llä, on sillä 
tärkeä tehtävä muistuttaa ja symboloida mahta-
vaa KMP-tunnelmaa, jonka voi saavuttaa vain 
kerran vuodessa.

OTiT
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Neiti Annemari T. Kaa-
ranka, joka tänä vuon-
na toimii Koneen pu-
heenjohtajana ja jonka 
lempiruoka on jäätelö, 
ei valitettavasti keksi-
nyt kiltahuoneeltaan 
mitään erityistä esitte-
lemisen arvoista esinet-
tä, mutta koneosaston 
pajaltahan niitä alkoi 
jo löytyä. Hän päätyi 
esittelemään killan rak-
kaan Mellakan istuimia. 
Legendan mukaan 
kiltahuoneella oli pari vanhaa nojatuolia tilaa 
viemässä, joten niistä päätettiin tehdä Mellak-
kaan uudet, mukavat istuimet. Mellakka-tiimin 
ahkeran uurastuksen myötä vanhat tuolit kävi-
vät läpi melkoisen muodonmuutoksen ja niinpä 
nämä mustat ja nahkaiset istuimet asennettiin 
autoon viime vuonna. Vasta, kun penkit oli au-
toon asennettu, kävi ilmi, että ne vanhat tuolit 
olivatkin olleet Yrjö Kukkapuron suunnittelemia 

Skaala design-tuoleja. Kilta oli hankkinut tuolit 
kiltahuoneelle vanhoina hyvinä ja rahakkaina 
aikoina, mutta tieto tuolien arvokkuudesta (n. 
1200 euroa uutena) hävisi aikojen saatossa. 
Mutta onni onnettomuudessa, nykyään näiden 
penkkien arvo ei ole enää rahassa mitattavissa 
sillä ne suorittavat tärkeää tehtävää palvele-
malla kiltalaisia, jotta heillä olisi erittäin mukava 
istua Mellakalla huristellessaan.

Kone

SIK:n tämän vuoden puheenjohtaja, herra Matti 
H. Särkelä, toteemieläin vuorigaselli, on valin-
nut kiltahuoneen aarteeksi sen seinällä riippu-
van Norjan lipun. Tämäpä vaan ei ole mikä ta-
hansa Norjan lippu vaan killan fuksivastaavan 
Norjan lippu. Ainoastaan hän saa nostaa lipun 
kiltahuoneen seinältä ja kantaa sitä tapahtumis-
sa mukana. Lipun tärkeääkin tärkeämpi tehtävä 
on toimia merkkinä ja tietona eri tapahtumista 
killan fukseille. Aina, kun fuksit bongaavat lipun 
jossain tapahtumassa, he voivat olla varmoja 
siitä, että he ovat löytäneet itsensä jostain tär-
keästä tai perinteikkäästä tapahtumasta, jota 
ei parane ohittaa. Lipun luo fuksien on myös 
helppo kokoontua. Killan fuksivastaava kantaa 
tätä kooltaan n. 50 x 80 cm lippua mukanaan 
n. metrin mittaisessa puisessa varressa. Fuksi-
vastaava voi väliaikaisesti luovuttaa lipun kan-
tovastuun killan fuksipaimenelle, mutta ennen 
kuin lippu voi vaihtaa kantajaa, täytyy suorittaa 
tarkkaan määritelty rituaali. Rituaalissa lausu-
taan vala, jossa luvataan ja vannotaan lippua 
kannettavan kunnolla ja oikein. Rituaali päättyy 
nauttimalla hörppy kossua ja suolapähkinöitä.

SIK
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Arkkareiden pj vuosimallia 2010, neiti Jenni H. 
Pitko (kengänkoko 38) halusi esitellä Pikisaa-
ressa sijaitsevalta Kiltatalolta löytyneen vieras-
kirjan. Vieraskirjaan on rustattu puumerkkejä ja 
terveisiä aina kiltatalon avajaisista eli vuodesta 
1994 asti. Vuosien mittaan vieraskirjan käyttö 
on valitettavasti kuitenkin vähentynyt ja tästä n. 
100-sivuisesta kirjasta löytyy vielä useita tyh-
jiä sivuja. Tämä kooltaan n. 30 x 20 cm oleva 
kirja sisältää lukuisia mielenkiintoisia sitaatteja 
(esimerkiksi ”Vittu olis muuten ollut ykkösbileet 
mutta kytät tuli ja pilas kaiken.”) ja sen sivuilta 
löytyy myös kiinnostavia henkilöitä: esimerkik-
si teekkarikiltojen pj:t ovat näyttäneet pitäneen 
vuonna 1994 palaverin Kiltatalolla. Neiti Pitko 
toteaakin, että kirjan avulla voisi arkistoida joi-
tain kadoksissa olevia vanhoja toimijoita ja sitä 
lukemalla voisi löytää myös ideoita tulevia bi-
leitä varten. Tämä nahkaisen kannen, johon on 
kuvattu kreikkalainen jumala, omaava vieras-
kirja symboloi nykyään sitä, kuinka kiltalaiset 
ovat talkoovoimin pitäneet Kiltataloa kunnossa 
jo 1990-luvulta lähtien ja kirja herättääkin pu-
heenjohtaja Pitkon mukaan kunnioitusta tal-
kootyöläisiä kohtaan. Samalla kirja muistuttaa 
yhteisen hauskanpidon tärkeydestä.

ARK

Viimeisenä vuorossa oli Optiem ja heidän uuni-
tuore pj herra V-P Palokangas, joka mainitsee 
lempivuodenajakseen Wapun. Kiltahuoneelta 
hän päätyi esittelemään biljardipöydän, josta 
puheenjohtajan sanojen mukaan on muodos-
tunut kiltahuoneen kehto. Pekka Kess lahjoit-
ti pöydän killalle pari vuotta sitten. Alun perin 
Kessin oli tarkoitus lahjoittaa snooker-pöytä 
mutta kiltahuoneen rajallisen tilan takia pöytä 
vaihtui bilispöydäksi. Hra Palokangas määritteli 
pöydän fyysisiksi mitoiksi riittävän iso, tarpeek-
si painava ja pöydän arvo on tätä nykyä mittaa-

maton. Kiltahuoneelta löytyy myös kaksi 
kappaletta keppejä pelaamista varten ja 
kaikki pallotkin ovat vielä tallella. Pöydän 
pussien tilanne ei ole aivan yhtä hyvä, kak-
si pussia ovat nimittäin rikki. Pussit onkin 
tarkoitus lähitulevaisuudessa korjata. Pöytä 
on myös hieman vino. Kunnon tutahenges-
sä pj Palokangas äityi tekemään pöydälle 
SWOT-analyysiä, jonka tuloksena päätyi 
seuraavaan: Vahvuutena on pöydän koko 
(isoa pöytää on hankala varastaa), heikko-

utena sen vialliset pussit, pöydän mahdollisuu-
det ovat rajattomat ja uhkana pöydälle toimii 
tuleva (tätä luettaessa jo mennyt) laskiainen ja 
modified-luokan laskuvälineen rakentaminen, 
sillä rakentamisen ajaksi pöytää täytyy siirtää, 
mikä saattaa tuottaa pöydälle damagea. Pu-
heenjohtaja tunnustaa pelaavansa bilistä päi-
vittäin ja vasta alkanut killan 8-palloturnaus pi-
tänee huolen siitä, että pöydän ympärillä riittää 
kuhinaa sen pienistä vioista huolimatta. Killalle 
tämä vihreän veran omaava pöytä symboloi 
voittamisen kulttuuria.

Optiem
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