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Tervehdys opiskelijatoverit.

OTY:lle on valittu uudet toimijat ja seuraavaa lehteä tekee-
kin uudet naamat. Me vanhat toimijat siirrymme syrjään uusien 
tieltä lepuuttamaan maksaamme. Tätä muutosta olemme toimituk-
sessa pyrkineet helpottamaan laskemalla juttujen ja ulkoasun 
tasoa, jotta seuraavilla ei olisi liikaa paineita pistää pa-
remmaksi.
Saamamme lukijapalautteen perusteella lehden käytettävyyttä 

ollaan kuitenkin vielä parannettu. Lehti kuulemma 50% ajasta 
sattuu käteen väärinpäin kun sitä käsin kiltiksen hämäryydes-
sä hamuaa. Tekninen osastomme pureutui ongelmaan ja nyt tässä 
numerossa ongelma on ratkaistu siten, että nyt lehti on aina 
50% oikein päin, otti sen käteen miten päin tahansa.

Himish
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1960-luku, tuo vanhempiemme auvoinen 
nuoruusaika, on ajatusmaailmaltaan ollut ko-
vin erilainen kuin maailma jossa nyt elämme. 
Kaukana olivat Facebookin chatin toimimatto-
muusongelmat, kun taisteltiin yksilönoikeuk-
sista ja maailmanpolitiikasta. Urheilukin oli 
rehellistä ja tervehenkistä telinevoimistelun ja 
kestävyysjuoksun ollessa suosiossa.

1960-luvun hienoimpia miehiä maailmalla 
järkiään olivat Marx ja Mao. Vasemmistoaate 
levisi myös Suomeen, mutta huomattavasti lie-
vempänä. Toisaalta myös pasifismi ja hippiaa-
te ottivat jalansijaa (tosin epäilemättä jo silloin 
hieman enemmän humanistien keskuudessa). 

• 1960-luvulla oli Teekkareilla muutenkin 
paljon vähemmän tekemistä vapaa-ajalla 
kuin nykyään. Esimerkkinä muutama vasta 
1960-luvulla esitelty tuotos.

• 1962 – ensimmäinen videopeli tietokoneel-
le (Spacewar!)

• 1963 – ensimmäinen videonauhuri (Telcan)
• 1964 – ohjelmointikieli BASIC luotiin
• 1967 – väri-tv alkaa näkyä Euroopassa
• 1968 – tietokoneen hiiren ja sähköpostin 

julkinen esittely
• 1969 – Arpanet (Internetin prototyyppi)

Tätä tekemisen puutetta on pitänyt kompen-
soida sekaantumalla aateliikkeisiin. Teek-
karikulttuuria sävyttivät samat seikat kuin 
nuorta Suomea muutoinkin, mikä vaikut-

ti selvästi teekkariperin-
teisiin. Jo syntynyt speksi-

1960-luku
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perinnekin laantui, kun nuoret käyttivät 
aikaansa mieluummin politiikkaan ja tun-
teen paloon. (Tai katso seuraava kappale.)

Mainittakoon tässä 1960-luvun tekeleis-
tä myös teekkarielämän kannalta olennai-
set e-pillerit ja bikinit (mikä hieno yhdis-
telmä!). Myös minihame oli ensimmäistä 
kertaa muodissa vuonna 1966. Feminismi 
oli kuitenkin vielä lapsenkengissään: nai-
set tekivät lähinnä kotitöitä eikä heitä edes 
lähtökohtaisesti huolittu moniin ammat-
teihin. Naiset kuvattiin avuttomina, mutta 
yleisen mielipiteen mukaan tätä puutetta 
pystyi kompensoimaan viehättävyydellä. 
(Onko mikään muuttunut?) Vuonna 1963 
kuitenkin järjestettiin ensimmäinen mie-
lenosoitus naisten oikeuksien puolesta, 
jonka jälkeen varsinainen Pandoran lipas 
aukesi. Tästä seurauksena (siunaus vai vit-
saus?) myös Teekkareiden keskuudessa on 
nyt naisopiskelijoita.

Onneksi sentään musiikkia on ollut tar-
jolla. Elvis Presley, The Beatles, The Rol-
ling Stones, Jimi Hendrix, The Who ja The 

Doors viettivät ihan oikeaa kulta-aikaan-
sa (eivätkä technoremixpoppoot olleet 
vielä ehtineet alkuperäistuotoksia rais-
kaamaan). Äärimmäistä undergroundia 
Suomessa edusti Irwin Goodman. Teek-
karilauluista mm. Sörnai Gusha ja Pyöre-
än Pöydän Ritarit ovat levinneet laajaan 
suosioon 1960-luvulla. TV:stä nuoriso on 
katsellut Bonanzaa ja Lassieta, jotka nyky-
ään ehkä herättävät hieman eri mielikuvia 
kuin taannoin.
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Vältä viimeiseen asti.

Onko sinullakin musta vyö bukkakessa?

Kaikkihan me tiedämme, missä maassa ei tarvitse häpeillä, jos sattuu 
tykkäämään vaikka viisimetristen lonkeroiden aistillisesta kosketuksesta 
ihollaan. Vastauksemme on Kanada... ei, vaan Japani!

Japanilaiselle keittiölle on tyypil-
listä, että riisiä lukuun ottamatta 
aineksien tulee olla raakoja ja pe-
räisin mahdollisimman erikoisista 
merieläimistä tai tavallisen eläimen 
erikoisista ruumiinosista. Mikään 
merisiili tai raaka kanan kivipiira ei 
kuitenkaan vedä vertoja eräässä To-
kion kuppilassa alkupalaksi saamal-
lemme, epämääräisestä orgaanisesta 
massasta ja raa’asta munasta sekoite-

tulle lemuavalle limakupille, joka jäi 
syömättä tahdonvoiman pettäessä ja 
miltei pilasi tunnelman lopuistakin 
ruokalajeista. Shokkia pahensi se, 
että ensimmäisellä vilkaisulla annos 
näytti joltain makoisalta ja raikkaal-
ta vihreine hitusineen. Paremman 
makuinen mutta pahemman kuu-
loinen ruokalaji on nuudelikulhol-
linen. “Skrlöööööpfröflö!” on ääni, 
joka kuuluu oikeaoppisesta nuu-
delien ryystämisestä. Japanilaisessa 
kulttuurissa ollaan yleensä kovin 
hillittyjä; nuudelien syönti on ainoa 
tilanne, jossa on sopivaa käyttäytyä 
julkisesti häiritsevällä tavalla, ja siitä 
natiivit ottavatkin kaiken irti. Nuu-
delien päristessä huulten väliin saa 
turhautunut salaryman hetkellisesti 
kostonsa maailmalle.

Jokaisessa kadunkulmassa on juoma-automaatti, mikä on-
kin miellyttävää tulikuumassa helteessä talsivalle ihmis-
pololle. Ole kuitenkin varuillasi, sillä herkullisten juomien 
sekaan on ujutettu myös petollisia yllätyksiä kuten jo-
gurttilimsa Fanta White. Ensimmäinen desilitra maistuu 
raikkaalle ja jännittävälle. Sen jälkeen makuelämys alkaa 
tasaisesti huonontua juoman lämmetessä. Viimeinen de-
silitra maistuu pilaantuneelle jogurtille ja aiheuttaa lähes 
pidättelemättömän yökkäysreaktion. Toinen maitopohjai-
nen limukka, suosittu Calpis, maistuu jopa hyvältä mutta 
on saanut ristikseen nimen, joka ulkomaalaisten korvissa 
kuuluu muodossa cow piss. 

Japani – sairas maa?

Syö

Juo
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Miksi kukaan viettäisi laatuaikaa kotona seurustelukump-
panin kanssa, kun hänen kanssaan voi mennä lovehotelliin-
kin? Lähin rabu hoteru tarjoaa puitteet kanssakäymiselle 
ja hinnastokin on yleensä kätevästi kaksiportainen: stay-
hinnalla on koko yö aikaa, mutta nopea hoitaa hommat 
rest-taksalla.

Akihabaran nörttialu-
eelta löytää naisen hei-
kommillakin sosiaalisilla 
taidoilla. Luonnollisen 
kokoisten nukkejen 
käyttötarkoituksia voi 
vain arvailla, mutta päi-
den taustalla näkyvät 
esimerkkikuvat antavat 
jotain osviittaa.

Houkutteleeko tuo asiakkaita? Siihen on vaikea vastata, mutta 
kuvassa näkyvä konstruktio luo mielleyhtymän Japanin kuu-
luisimpaan kylpyläkaupunkiin Beppuun.

Ei, kuva ei ole Hollannista.

Mies, onko sukupuoli-identiteettisi liian selväpiirtei-
sen maskuliininen? Voit kätevästi loiventaa sitä pu-
keutumalla kiiltäviin homopaitoihin. Pysäyttävimmät 
sellaiset löytyvät tietysti Japanin glam-vaateliikkeistä. 
Lukija voi säästää etsimisen vaivaa tsekkaamalla seu-
raavat paitakaupat, joiden kamppeilla on takuu, että 
Suomessa nakkikopilla tulee pataan: Semantic Design 
/ Osaka (huippukiiltävää settiä), Torpedo Mart / Hi-
roshima (jäätävän kallis) ja Nudy Boy / Tokio (voiko 
tuolla tavoin nimetty kauppa olla muuta kuin loista-
va?).

Otso

Riisuudu

Pukeudu

7



”Tehtävämme on järjestää 
asuntoja Oulussa peruskoulun 
jälkeisiä opintoja suorittaville 
nuorille. PSOAS tarjoaa yli 
5100 asuntopaikkaa Oulun 
opiskelijoille.”

Pohjois-Suomen opiskelija-
asuntosäätiö tarjoaa turvallisen 
kodin, lämpimän sylin ja hyvää 
seksiä. Tämä ei varsinaisesti lue 
säätiön toimintasuunnitelmassa, 
mutta näin voisi olettaa – 
eikö opiskelija-asuntosäätiön 
tavoitteena ole turvata 
opiskelijalle parempi elämä 
päähän potkimisten ja 
sopeutumisvaikeuksien välissä?

Turvallinen koti edellyttää, 
että voi huolettaa jättää astiat 
tiskipöydälle ilman että tarvitsee 
miettiä, mahtavatko ne olla siinä 
vielä kun tulee takaisin kotiin. 
Tämä puolestaan edellyttää, että 
kämppiksiin pystyy luottamaan. 
Ja kämppiksen kämppiksiin. 
Erityisesti jos kämppiksenä 
on Euroopan ulkopuolelta 
kotoisin oleva opiskelija, joka 
tuo asuntoon mukanaan kaikki 
asuntoa vailla olevat ystävänsä. 
Mikäs sen mukavampaa kuin 
pyjamabileet kahdeksan hengen 
voimin, ja vieläpä joka ilta!

Jos jokailtaiset pyjamabileet 
eivät täytä lämpimän sylin 
vaatimuksia, niin mitä siihen 
sitten tarvitaan? Ainakin hyvin 

eristetyt ikkunat, sillä mikään ei 
karkoita lämpimien varpaiden 
lisäksi lämpimiä ajatuksia 
niin nopeasti kuin vieno 

pakkastuuli hyväilemässä 
aamupuurolautasta. Syliin 
puolestaan tarvitaan usein toista 
ihmistä, esimerkiksi naapuria, 
johon voi törmätä hyvällä onnella 
vaikka rappukäytävässä.

Maalta muuttaneille 
heinähatuille, kuten 
allekirjoittaneelle, saattaa tulla 
yllätyksenä, että kaupungissa ei 
olekaan tapana lainata sokeria 
tuntemattomilta naapureilta. 
Tämä tosin on vain kaupungin 
ominaisuus, ei suinkaan PSOAS:n 
puute. Entä missä on se mukava, 
samassa rappukäytävässä asuva 
täti-ihminen joka ainoana 
maailmassa on kiinnostunut siitä, 
mitä juuri sinulle kuuluu juuri 
tänään? Kirjataan ylös: naapurin 
mummo –palvelu puuttuu.

Entäs, miten opiskelija-
asuntosäätiö on kyennyt 
takaamaan asiakkailleen hyvää 
seksiä? Tästä kertovat satunnaiset 
opiskelijat. Ensimmäisen uhrin 
mukaan PSOAS on vaikuttanut 
tähän asiaan erittäin negatiivisesti, 
sillä muutettuaan pois PSOAS:n 
asunnosta seksielämäkin on 
alkanut kukoistaa. Toinen 
opiskelija laittaa vastuun heikosta 
seksielämästä täysin opiskelija-

asuntosäätiön niskoille – mistä 
muustakaan se voisi johtua? 
Kolmas empii, olisiko syy 
mahdollisesti jossain muualla 
kuin asunnossa, sillä PSOAS on 
kuitenkin hyvin ystävällisesti 
tarjonnut hänelle PL-asunnon eli 
panoluukun. 

Opiskelijoiden joukosta 
valitun otoksen vastauksista 
ei vielä täysin kyetä vetämään 
yksityiskohtaisia ja yleispäteviä 
johtopäätöksiä, mutta selvää on, 
että PSOAS ei ole vaikuttanut 
ainakaan positiivisesti otoksen 
seksuaaliseen kanssakäymiseen 
keskenään tai muidenkaan 
kanssa. Kukaan heistä ei 
myöskään kokenut opiskelija-
asuntosäätiön turvanneen heille 
tiiviitä ikkunoita ja näin ollen 
lämmintä asuntoa eikä myöskään 
lämmintä syliä.

Tämä juttu perustuu 
vain huhuihin, juoruihin ja 
kaverilta kuultuihin karmeisiin 
kokemuksiin, sillä kirjoittaja ei 
itse ole koskaan asunut PSOAS:n 
asunnossa.

Tuija

PSOAS
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Tarvitset (tarvikkeita saat 
mm. Tiimarista): 

• Korttipohjia
• Paksua jouluista koriste-

nauhaa
• Nauhan väriin sopivaa pit-

sikangasta tai paperia
• Hyvää Joulua! –ääriviiva-

tarroja
• Lisäksi:
• Sakset ja liimaa

Näin teet helposti omat Joulukorttisi!
ASKARTELUNURKKA

Joulu lähestyy ja mikäs ilahduttaisikaan äitiä ja 
mummoa enemmän kuin omin nakkisormin tehdyt 
joulukortit? Teksuutimet keräsi ohjeet helppoihin 
joulukortteihin, joihin et tarvitse visuaalista sil-
mää tai kirurgisia kuvioidenleikkaustaitoja.

Ohjeet:

1. Leikkaa nauhasta 
kortin lyhemmän 
sivun pituinen 
pätkä

2. Leikkaa pitsistä 
samankokoinen 
pala

3. Liimaa nauha kor-
tin sivuun ja pitsi 
nauhan viereen

4. Liimaa Hyvää 
Joulua! -tarra

5. VALMIS
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Laulu OTYlle - sarja

1. OTiT – Kuulin jaloviinan loppuneen, säv. Kersantti 
Karoliina

On puku päällä, kovasti jo janottaa
Talolle on matka, paljon pileet kustantaa.
On siellä nyt supliikkimies jos toinenkin
Mulla viinaliukoinen on läppäsuodatin.

Kuulin Jaloviinan loppuneen!
OTYn hallitus on meiltä pullot kätkeneet
Syytän PJ:tä kätyreineen:
Nyt fuksitytöt pihtailee!

Mä tenutan, laulujani sammallan
Koskenkorvalla mä äänihuulet kunnostan
Saa kermalikööri kosteaksi naiset
Ja hyppii naamallani pian tissit kermaiset

Kuulin Jaloviinan loppuneen!
OTYn hallitus on meiltä pullot kätkeneet
Syytän PJ:tä kätyreineen:
Nyt fuksitytöt pihtailee!

Kuulin Jaloviinan loppuneen!
OTYn hallitus on meiltä pullot kätkeneet
Syytän PJ:tä kätyreineen:
Nyt fuksitytöt pihtailee!

[Kalja oikeaan, perse vasempaan
laulutaidoillani tytöt kosteaksi saan]

Mä failailen, puheita en veistele
En näillä promilleilla tuolin päälle astele
Nyt jos ei tuu juomaa, kuinka sakot kiskaisen??
Matilta saan kiertopuheeseeni kannuksen

Kuulin Jaloviinan loppuneen!
OTYn hallitus on meiltä pullot kätkeneet
Kuulin Jaloviinan loppuneen
Lähetystö toimistolle polttopulloineen
Syytän isäntää emäntineen:

Nyt fuksitytöt pihtailee

Kuulin Jaloviinan loppuneen
Lähetystö toimistolle polttopulloineen
Syytän isäntää emäntineen:
Nyt fuksitytöt pihtailee

1. Arkkarit – Arkkarifuksi, säv. Känkkäränkkä 

Olipa kerran pieni kumma fuksi, arkkarifuksi nimittäin
Se huvittelee rustaamalla runoja, ja maalaamalla tauluja
Se on niin fiini että kukaan muu ei pysty sitä ymmärtämään
Mutta fuksipisteitä mielellään, se koittaa keräillä

Jos arkkarifuksi tulee Talolle, ei muut pysty ymmärtämään
Koska teekkarit pelkää arkkarifuksia ihan tosissaan
Jos arkkarifuksit tulee vuosijuhliin, ne muistuttaa toisiaan
Ja laulut ne saa omista suista vaisuilta kuulostamaan.

Kyllä Talolla voi käydä arkkarifuksi kun on jokin juhlapäivä.
Onhan se kiva että arkkareilla on omat paksusankaiset rillit
Älä koita olla liian paljon arkkitehti ole vain pelkkä teekkari.
Kun sä sotket kaiken ihan punaviiniin, niin Lupi syyttää 
teitä muita.

Kun wappuna täytyis uimaan lähteä, niin fukseja suututtaa
Koska fuksiohjaaja neuvoo rumia kenkiä jalkoihin laitta-
maan.
Arkkarifuksit kyykyttää muita kun fuksikilvat kilpaillaan.
Ja iloisesti skissaa yksinään, kun muut on munasillaan.

Kyllä Talolla voi käydä arkkarifuksi kun on jokin juhlapäivä.
Onhan se kiva että arkkareilla on omat paksusankaiset rillit
Älä koita olla liian paljon arkkitehti ole vain pelkkä teekkari.
Kun sä sotket kaiken ihan punaviiniin, niin Lupi syyttää 
teitä muita.

Ja kaiken takana onkin vain pieni arkkitehtifuksi

2. Prose – Laulu Oulun Teekkariyhdistykselle, säv. Rauli 
Badding – Paratiisi – Chorale – Univiidakko – Mestarit 
– Elämältä kaiken sain

Kun mä OTY:n kohtasin, oli ilta ihanin 
Fuksit lauloi ja virtasi jallua 
Kalle sanoi menkäämme, tuonne saunan lauteille 
Mietin nyt ilta tää onnistuu 
Voi jostain saisin yhden litran kosteaa 

Laulumarathonin 2010 satoa

Laulumarathon järjestettiin OTYn vuosijuhlaviikon tiistaina. Sanoituskilpailuiden taso oli korvia huumaava ja 
skabailuja oli yhteensä neljässä sarjassa. Sarjojen kolme parasta biisiä löytyy alta.
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Sitä yh - den tähden pullon jallua 
Mutta enhän sitä tee, pieni ryyppy riittänee, 
Kun sun vierelläsi OTY olla saan 

Mutta kaivannut oon, 
OTY:n arkistoon, 
sun kanssas kaksin tonkimaan 
Tahdo selvitä en, täällä tutkien, 
on hyvä tehdä historiaa 
Se saapuu ja vie mut mukanaan 
aina ihmeelliseen arkisto maailmaan. 
Sinne kaivannut oon, 
OTY:n arkistoon, 
sun kanssas kaksin tonkimaan 
Tahdo selvitä en, täällä tutkien, 
on hyvä tehdä historiaa, Sinne kaivannut ooooonnnn........ 

OTY:lta mä kaiken sain, 
se juhliin minut vie kun viiskyt täyttäääääääää… 
Yhdessä me voimme jallut käyttää, Lupaan sulle sen.. Mä 
lupaan sulle sen...

TEK-sarja

1. YMP - <3 Havela muistoissain <3, säv. Mäntsälä 
mielessäin

Jos mä päädyn joskus töihin, kaipaan neuvoja. 
Kuka Teekkaria auttaa, TEKki tietenkin! 
Alueasiamiestä tarvin, hän on lähellä 
Tai Teekkariyhdys-, mies iholla 

Tekniikka sieluissain (x3) 
ain tekniikka sieluissain 

No mitä TEKillä tehdään, Tomppa kertoi sen 
Kuka TEKistä hyötyy, no minä tietenkin. 

TEKissä munaa on, TEKillä munaa on, TEKillä munat 
on 
ei TEKki oo munaton 

Kuka Havelan paikkaa, suuret saappaat on 
Kuka Oravaa kestää, ikinuori hän on 
Haasteet Tomppaa oottaa, Jukka onneks jää 
Mut TEKki rokkaa, ja rulettaa 

Havelapuutos on (x3) 
mul Havelapuutos on 

No onko meillä tylsää, ilman Havelaa 
Kuka meitä enää kestää, ei Jukka ainakaan 

Jukka Orava on (x3) 
meil Jukka Orava on 

Nyt elämästä nautin, lähden riisumaan (TISSIT) 
Tuutko Havela saunoon, selät pesemään 
Vielä ehditään tehdä, lisää muistoja 
älä meitä hylkää, tule Ymppilään 

Havela muistoissain (x3) 
oot aina mun muistoissain

2.OTiT ja Prose 

OTiT – Teekkareiden luvattu maa,  säv. Murheellisten 
laulujen maa

TEK-niikkaa lukemaan, päätyi hän,
tähän paskaan kaupunniin, niin pölijään.
Jossa jo humanistit, työttöminä tottakai,
paransivat maailman jos viinipullon sai.
Diplomi-insinöörin kohtalon, halus välttää fuksi tuo.
En koskaan osta laskinta, enkä prujuja kotiin tuo,
muuten, luon uran.

Saunaillat kutsuvat, teekkaria talvisin,
vaan en tahdo tehdä koskaan lailla jarrujen.
Mutt’ Pesti-Päiviltä työtä hän saa
hälle teollisuus maksaa kunnon palkkaa
Niin jälleen Välkyn Uuno taas astuu ruoriin,
ja vanhojen aikeet tarttuvat nuoriin.
Kohti laukkaa, kirjakauppaa.

Teekkarin epätoivoon ajaa
Kun opintoja seurataan
Ja takaa KELA:n tiskin hiljaa
Kylmä silmä tuijottaa
Ja tuet katkeaa.

Lauteilta saunojen, olut kourassaan,
jarrut kaiheina katsovat fuksejaan.
Kesätyöt, tentit, kypsärilappu,
dippatyö, publiikki ja Wiimeinen Wappu

Tämä tuhansien teekkareiden luvattu maa,
jonka jäisimpään ojjaan fuxit hukutetaan.
TEK-nillinen kansa jonka perinteiden määrää,
ei käske laki eikä mafia määrää.
Jonka lauluista kiskotaan TEK-niikan valttikortit
ja kiinni pysyvät työkkärin portit
Teemu Teekkari herkeää taas laulamaan

Prose – Liitossa, säv. Volga

TEKKIII talolle saapuu taas 
Jukkaa ja Havelaa 
Tuttu on tie 
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TEKKIII, pelasta fuksikin 
kerro sen oikeus 
Liittoon se vie 

Nyt Jukka piiskaa Tuomasta juoksuun 
ja teekkarinaiset kannoilla on 
nyt turvaudutaan parhaaseen liittoon 
taataan turva niin mittaamaton 

TEKKI , TEKKI, jäsenyys tai rappio 
Tukea ja sponssia ohhohhohhohho hei! 
TEKKI, TEKKI tietona ja apuna 
sitä ei voi korvata ahahahahaha. hei! 

TEKKI , TEKKI, jäsenyys tai turmio 
Tukea ja sponssia ohhohhohhohho hei! 
TEKKI, TEKKI, näytä meille mallia 
teiltä saamme ”kahvia” ahahahahaha 

TEKKIII, fuksit jo liitossa 
Jukan ja Havelan hurmioon saa 
(vovovovovo) TEKKIII, juhlimme sitä vaan 
kanssasi aamuun taas  nyt uudestaan 

He eivät koskaan näkisi nälkää. 
Siis Jukka rientää turvaksi näin 
Ja TEKIN apuun Teekkarit luottaa 
Sen neuvot ohjaa töitä päin 

TEKKI , TEKKI, jäsenyys tai rappio 
Tukea ja sponssia ohhohhohhohho hei! 
TEKKI, TEKKI, tietona ja apuna, 
sitä ei voi korvata ahahahahaha. hei!

Iloliemi-sarja

1.OTiT – Snapsitanssi, säv. Pingviinitanssi

Kohta on juhlakansa mielissään,
juhlia voi jo ”pikkupienissään”
Nytpä kiskaisen, kylmän koshkikshen!

Yy kaa koo, yy kaa koo
Turpa kiinni, juodaan jo!
nee vii kuu, nee vii kuu
Uutta pöytään, kuivaa suu

Rai rai rai, rai rai rai
lallallallallallallaa
Piip piip piip, piip piip piip
lallallallallallallaa

2.Prose – Normipäivä, säv. Alfred J. Kwak – Ending

On tänään normipäivä 
Ei nopista häivää 
On tänään normipäivä 
Ja pullon viinaa juon 

Se iloliemi juodaan, se juodaan, se juodaan 
Se iloliemi juodaan ja perseet vedetään 

Kun joskus rapsa painaa 
se painaa se painaa 
Voi silloin pullon kaivaa 
Ja huolet hukuttaa 

On mulla onnenpäivä 
Ei nopista häivää 
On tänään onnenpäivä 
Ja pullon viinaa juon

3.Wesibussi-tiimi – Jallunjuoja, säv. Pillunsyöjä

Mitä sä tarjoisit?
Hallutsä juua_jallua?

Jallunjuojaaa, jallunjuoja, jallunjuoja
Jallunjuojaaa, jallunjuoja, jallunjuoja

Juon jalluu päiväl, jalluu yöllä, jalluu aikasee,
jalluu myöhää, jalluu huviksee, jalluu työnä
Jalluu aina, oon jallunjuoja. Nuole jalluu, jalluu
kittaa, nuole kaulaa pullon kittaan. Öisin
juomaan jalluu hiivin, painan huulet pulloon
kiinni. Teekkari juo jalluu huolella, jalluu Suomessa,
jalluu joka puolella. Haluun jalluu tänään ja jalluu
huomenna. Jalluu raakana, jalluu tuoreena, jalluu
vanhana, jalluu nuorena. Juon jalluu varmaan
viellä kuolleena. Jallun nähdessä silmät kiiluu,
nytte mä haluan vaan juoda jalluu.

Refrein
Ei tarvi liimaa yhtään haistella, kieli liikkuu
sisään kaulalla. Ei mulla oo nyt kiirettä mihinkään,
vaikka koko illan Teekkari lipittää, Kiltit fuksit ja
jarrut tajuu mulla on loppumaton juomahalu,
juoda haluun, juoda kunnolla, nuortakin jalluu
hyväl omal tunnolla. Mä tarviin kunnolla yhentähen
jallua, ryyppää jalluu suihkussa saunas,
korkki paikallaan hotellin aulas, juon jalluu
viellä ku oon haudas, Juon jalluu alkosta
tiskiltä, virosta, käsi tärisee ja huulet imuttaa.
Silität mun vatsaa tähelläs, painat mun huulia
vielä lähemmäs. Teekkari, Teekkari, Teekkari, jallun,
jallun, jallun, jallun, jallun, jallun, jallunjuoja. 
Teekkari,
Teekkari, Tekkari, jallun, jallun, 
jallun, jallun, jallun, jallun, 
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jallunjuoja.

Refrein
Tunnen miten mun pullo sykkii, nopean nielun
kiihtyvään rytmiin, tiedän ettei enää kossua tarvita,
nytku mun jallu maistuu parhaalta. Tarkinta, varminta,
oraali toimintaa, ruskea juotava uppoo huolella. Mun
mieli saa sut seuraan villiin, aukaisee sut polkaisten kor-
kin.
Aah aaah. Ota minut jallunjuoja, juo minut poies
pullosta. Ota minut jallunjuoja, jallunjuoja, jallun, jallun.
Ota minut jallunjuoja, ota minut jallun jallun.

Juhlasarja(kuva)

1. Konekilta – Tupsupäin, säv. Tulta päin

On kiertopuhees’ tukko,
siis laulaan joka ukko!
Soi laulukalu mieluummin kuin nuotilleen
Jos suuhun iskee lakko,
niin seisaaltansa sakko
nautitaan, ei jäädä sovi tuolilleen
Teekkareiden mehukestit
tauottaa rankat pestit
Nyt huutaa jo jehu:
”kantakaa mehu
pöydästä helvettiin!”

Meillä kovimmat on hulinat ja meno hilpeä,
me kun rällätään saa kaveristaan olla ylpeä

Tupsupäin, tupsupäin, tupsupäin
kovimmat on hulinat ja meno näin
Meno näin

Näin tupsupäiden kesken
ei juhlat lopu kesken
Ain’ täytyy jano porukalla mestauttaa
Wappuja yks per vuosi
ja silloin juhlakuosi
on aika vihoviimeistään jo testauttaa
Eikä paikallaan istuta hiljaa:
kun nestemäistä viljaa
näin teekkarit niittää
niin juttua riittää

wappuun seuraavaan

Meillä kovimmat on hulinat...

Teekkarikulttuurista,
jäynistä, tempauksista

lakkipoppoo vaihtelevan mai-
neen saa

Kun joskus kaupungissa

vierailee iltamissa,
tupsun tielle kääntyneen voi tunnistaa
Ja vaik’ lakki on lepäämässä
ja haalarit jäähtymässä,
kyselee kansa
ko tahtomattansa:
”ookkonää teekkari?”

Meillä kovimmat on hulinat...

2. Prose – Jallu kadoksissa, säv. Dodo-sorsa

Hei Jaloviina, olet kadonnut keskellä yötä, hilpeä hulina 
vaimeni lähtösi myötä. Hei Jaloviina, jäi korkkisi jalkani 
alle, sinun pelkään eksyvän yksin maailmalle. Kierrätkö 
kanssa ännännen vuoden Teekkarin,läpi Caion,Kuution, 
Baabelin, Teekkaritalonkin. Tiedätkö että, kohta on tyhjä 
jo pullo, toivon mukaan lisää repussa mullon. 

Hei Teekkari jehut, oletteko kuulleet Jalosta, on kadonnut 
Jalojalojalo-pullo povesta. Hei killat ja OTY, etsintä-
kuulutus Teksuutimiin, saat muuten Jalojalojalo-huikan 
viimeisen. 

Hei Jaloviina, on makusi pehmeä, hellä, se kutittaa kun 
sitä maistelen kielellä. Hei Jaloviina minä kökötän portai-
den päässä, miten minä pöhkö selviän järki jäässä. 
Hei humanistipellet, ette oo kuullu Jalosta, on kadonnut, 
Jalojalojalo-viina pullosta. Hei killat ja OTY, etsintä-
kuulutus Teksuutimiin, saat muuten Jalojalojalo-huikan 
viimeisen. 

Hei Jaloviina tunnen kuivat huulet, ikävöin sinua, huoli 
jo painaa mieltä. Talolla istun ja yhtäkkiä kuulen tuttua 
kilinää, loisketta pihatieltä. 

Se on nannnannanannaaannananananaaaa

3. YMP – Tohtori Tosihoito ja ehkä elefanttikin, säv. 
Tohtori Sykerö – Hei muumit – Maailman ympäri 80 
päivässä.

Uskomaton Teekkarielämä on 
Hulinoiden keskellä fuksimme kylpee 
Pikkuhousut jäi miesten vieraiden luo 
Viattomuus mennyttä kalua on 
Kera koneen jolla voi ratsastaa tähtiin 
Kiltahuoneen sohvalle palautumaan 
Humaltunut jokainen meistäkin on 
Jäynät tuntee, Wapusta muistoja jää (KÖ) 
Voittamaton Teekkarielämä on 

(Hei Muumit) 
Ei vuosijuhlilla sammuta pöytiin, hei tyypit 
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Kun Taikavuori ja Tähtinen laulaa, et ryypi 
Tanssittaa jehut ja Torvetkin soi 
Vanhoilta tapoja oppia voi, hei kippis ja kulaus. 

Ei Teekkaritalolta lähdetä yöllä, viel jaksaa 
Lisää vaan viinaa nyt jallua tuokaa, voi maksaa 
Lämpenee sauna ja lauteilla soi 
Nyytit ne vapaana heilua voi ja tissit, ja pylly, paljaana. 

(Matka maailman ympäri 80 päivässä) 
Diplomityötä väännetään puoli vuotta vähintään on vielä 
aikaa perseilyyn. 
Miksi vanhuus lähenee, ja kurssit hupenee, ja fuksitkin on 
pienen pienii. 
Foxiasta Onnelaan ain bileet jatkuu vaan myös kännikin. 
Hilpeä on Ympin tie ja paska meitä vie ja ehkä elefantti-
kin! 
Huumoria viljellään ja irstaus jaetaan. 
Hei, housut alas vaan, niin sinut otetaan...
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Näin talvella on mukava muistella kesää ja va-
loa. Kesä tarkoittaa myös meille monelle myös 

ei-elämää –elämää.
Varma homma on se, että kesätöitä haetaan. Täy-

tetään työhakemuksia, käydään haastatteluissa ja 
sitten se työpaikka onkin jo takataskussa. Ja var-
maahan se on melkein, että se ei ole Oulussa. Ei 
siis elämää.

Lehtien lööpit huutavat koko kevään ”Kesäksi 
kuntoon” –otsikoitaan. Valoisa aika tuo vilkkautta 
menoon ja meininkiin. Turvotusta on kertynyt ja 
viimeistään Wapun jälkeen huomaa toivottoman 
tilanteen. 

Töitä voi painaa mielin määrin kaupungissa, jos-
ta ei tunne ketään ja ei tiedä mitään. Päivät on pit-
kiä, epäsäännöllisiä ja työaika millon mikäkin. Mi-

täs sillä muulla ajalla sitten saisikaan. No tottakai 
aina voi aloittaa ”Kesänä kuntoon” –projektin. 
Niin ne kilot tippuu ja kunto nousee, kuun 
muutakaan tekemistä keksi. Paikkaan tutus-
tuu kävellen, juosten, rullaillen tai pyöräil-

len. Saattaahan siinä pariin 

uuteenkin ihmiseen tutustua ja ehkäpä sosiaalinen 
elämä piristyy. Kesä on ehdottomasti parasta kun-
toiluaikaa. 

 
Harmillisesti vain nestehukka saattaa vaivata koko 
kesän. Kuumuus vie mehuja ja tuopillisellekaan 
ei kerkeä. Mikä vääryys! Harvat vapaapäivät ovat 
juhlanpaikka, mutta eihän se vedä vertoja talven 
rientoihin. Mutta aamuihin on mukava herätä ilman 
kohmeloa ja nauttia vain kesän humalluttavasta 
vaikutuksesta. Nestehukkakaan ei haittaa, kunhan 
kilot karisee.

Ainahan tietysti voi kesäkin olla nestepitoinen 
ja turvottava, mutta onneksi hätä keinot keksii ja 
samat keinot tepsii kun muulloinkin. Tai voi huijata 
korsetin avulla 

Parastahan on kesän jälkeen huomata kuinka sitä 
kevään vaatteet roikkuu päällä ja muutkin huomaa 
;)

Outi

Kesän nestehukka
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Jo vuosikymmeniä lukuisa ituhi-
peiksi nimitetty ihmisjoukko on kiertänyt 
maata vaatien uusiutuvien energiamuoto-
jen ja erityisesti tuulivoimaloiden käyt-
töönottoa. Että minkä? No tuulivoima-
loiden! Tuulivoimalat ovat kaiken pahan 
alku ja juuri. Ne vainoavat käyttäjäänsä 
aina hautaan asti ja sen ylikin. Tuuli-
voimaloiden synkeä kehityshistoria sai 
alkunsa toisessa maailmansodassa, kun 
joukko huipputiedemiehiä ryhtyi kehitte-
lemään Manhattan -koodinimellä tunnet-
tua projektia. Tarkoituksena oli valjastaa 
tuulivoiman valtaisa energia ihmiskunnan 
käyttöön ja saattaamaan sota loppuunsa. 
Suunnitelma onnistui! Hiroshima ja Na-
gasaki hävisivät tuulen viemänä savuna 
ilmaan, jättäen karmaisevan muistutuk-
sen jälkipolville ihmisyyden pahuudesta 
ja siitä suuresta energialatauksesta minkä 
käyttöön jokaisella ydinfyysikolla oli nyt 
avaimet.

50-luvulla suurvallat ryhtyivät kilpai-
lemaan avaruus- ja tuulivoimaherruu-
desta kylmän sodan merkeissä. USA ja 
Neuvostoliitto tekivät 90-luvulle asti tu-
hansittain vaarallisia tuulivoimakokeita, 
joiden vaikutukset näkyvät ilmakehässä 
vielä tänäkin päivänä. Niin, oletteko miet-
tineet kuinka paljon yksi tuulivoimala hi-
dastaa maapallon pyörittämää ilmakehää! 
Aivan! Liikemäärän säilymislain nojalla 
tuulen nopeus hidastuu vääjäämättä tuu-
livoimaloiden vaikutuksesta, ja se on 
vähitellen nolla. Tätä tuulen hidastumis-
ta kutsutaan vaaralliseksi tuulijätteeksi. 
Maailmalla on käsissään tikittävä aika-
pommi voimaloiden synnyttämän tuuli-

jätteen johdosta. Tulevaisuudessa suuria 
ongelmia ovat mahdollinen tuulijätteen 
varastointi ja sen loppusijoituspaikat.

Kun tuulivoimala on kerran tuottanut 
tuulijätettä, se voi säilyä maan ilmake-
hässä aktiivisena jopa 100 000 vuotta. 
Siis 100 000 vuotta. Se on pitkä aika, edes 
ihminen ei ollut maapallolla niin pitkään. 
Kaikki sanovat että tuulijätteen käyttäy-
tyminen tunnetaan hyvin, mutta tästä ei 
ole oikeasti mitään luotettavaa tutkimus-
tietoa! Mitä ihmettä nykyisten päättäjien 
mielessä pyörii, kun ovat jättämässä täl-
laista perintöä lapsenlapsillemme. Kohta 
ei ole enää tuulta mitä pyöritellä propel-
leissa. Lapsetkin leikkivät leijalla koval-
la tuulella ja jopa nuuhkivat sitä. Tunne 
vastuusi, liity jo heti yhteiseen rintamaan 
ja sano kuuluvaan ääneen : EI TUULI-
VOIMALLE!

Tätä ei tarvitse perustella, tä-
mänhän jokainen tietää! Aivan totta ku-
ten esimerkiksi sähköä saadaan ydinvoi-
maloissa hiomalla uraanikiveä, tuuli on 
luonnonkomponenteista se vaarallisin. 
Tuhansia ihmisiä on kuollut pelkästään 
tuulen takia hirmumyrskyissä, tunteen-
purkauksissa, pyryissä, mytereissä ja 
muissa sen sellaisissa. Kaiken tämän ta-
kia ihmiskunnalla ei ole mitään syytä val-
jastaa tätä huimaa luonnonvoimaa omaan 
käyttöönsä, se on turmion tie. Ajattele 
lapsiasi, kieltäydy tuulivoimasta.

Tuomas
tekn.yo.
Oulu

Tuulivoima on vaarallista!
Kielletään tuulivoima!





O
n talvi ja turvottaa. Kesällä saavutettu hoik-
kuus on vaihtunut koko kropan pöhötykseen. 

Turvottaa ja pahasti. Ja mistäköhän se sitten joh-
tuisi, heh. Uskomattomasta heikosta luonteesta vai 
liian hauskasta elämästä?

Opiskelijan elämä on täynnä opiskelua ja se 
puurtaminen ei lopu tekemällä. Järjestöaktiivin elä-
mä on opiskelua ja muiden eduista huolta pitämis-
tä. Jopa siinä määrin, että opiskelu jää vähemmälle. 
Mitäs meidän puurtavaan elämään onkaan keksitty 
lisäksi: suunnattomasti menoja, rientoja ja huveja. 
Ja hyvä niin, emmehän me muuten jaksaisi!

Menoilla, riennoilla ja huveilla on myös varjo-
puolensa, kiireinen elämä tuo mukanaan epäsään-
nöllisen elämän rytmin. Epäsäännöllisyyshän on 
myös hyvästä, mutta se ei tue itsekuria ja haasteel-
lista elämää. Koko talven menot yhdessä väsyttä-
vät kenestä tahansa ajottain laiskan, saamattoman 
ihmisen. On helppoa sortua Baabelin majopizzaan, 
Kipsan rullaan tai Corleonen jättiannoksiin. On 
helppo hukuttaa ittensä niin suureen määrään teke-
mistä ettei urheilemaan kerkeä tai on vain helppo 

käpertyä sohvan nurkkaan ainoana vapaana hetke-
nä. Ympäristömme tukee harrastustamme.

Opiskelu,  järjestötoiminta, menot, riennot ja hu-
vit tekevät meidät huolettomiksi. Ne tekevät meistä 
huolettomia yhdeksi illaksi, ehkä seuraavaksi päi-
väksi tai viikoiksi. Huolettomuutta joka tuo tur-
votuksen. Turvotus joka pöhöttää naaman, kerää 
vararengasta vyötärölle, kiristää farkuissa ja tekee 
vaatteista ”pieniä”. Turvotusta jota kiittelemme vii-
konloppujen, excursioiden ja iltojen jäljiltä. Turvo-
tus kertoo että nestetasapainomme on vinossa. Mi-
ten niin, vaikka on juonut koko yön?

Onneksi meillä on keinoja päästä tästä pienes-
tä pahasta eroon, melko helpolla. Liiku ja liikuta 
itseäsi ja muita. Polje menoihin, tanssi koko yö, 
muuta kauemmas lipastosta, osallistu killan liikun-
tavuoroille tai Oulun korkeakoululiikunnan tarjon-
nasta löytyy varmasti jotain sopivaa. Muista myös 
juoda – vettä.

Ja ei hätää, kyllä ne kilot sitten viimestään kesäl-
lä taas karisee.

Outi

Talven turvotus
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tanssilattialla. Ihmisten iloiset ilmeet ker-
toivat pääjuhlan onnistuneet ja olevan aika 
siirtyä Jatkoille jatkamaan juhlia vielä ren-
nommalla vaihteella.

Bussi vei meidät Jatkoille ja juomalauluja 
laulellen matka sujui. Jatkopaikka oli Maik-
kulan kartanolla, aluksi niin kylmä paikka 
mutta väen lisääntyessä tupakin lämpesi. 

Jatkoilla tarjolla oli hyvää suolaista ja baari 
avoinna. Jatkobändi Grooving High Allstars 
ei pettänyt nytkään ja meno oli vauhdikasta 
lavan edessä. Varsinkin bändin ysärisiker-
mä sai yleisön pistämään parastaan.

Jo tässä vaiheessa alkoi karsiutua väsyneim-

piä juhlijoita pois matkasta ja viimeistään 
Jajatkoille lähdettäessä alkoivat innoik-
kaimmat juhlijat erottua. Jajatkot pidettiin 
rakkaalla Talolla. Saunat lämpesivät ja Talo 
oli aivan täynnä juhlakansaa. Tanssia, juo-
mista ja ihmisten kanssa seurustelua, mitä 
muuta voisikaan toivoa. Jajatkot muuntui-
vat aamuntunteina sujuvasti Sillikseksi ja 
tässä vaiheessa jyvät oli jo eroteltu akanois-
ta. Sillikseltä vielä ihmiset jaksoivat Sark-
kaan aamulla ja olihan se tavoite!

Kiitos vielä hienoista juhlista koko Juhlatoi-
mikunnalle, OTY:n tämän vuoden hallituk-
selle ja sieltä erityisesti Meerille joka jaksoi 
niin hienosti uurastaa koko yön, pöytäseu-
rueelleni ja koko juhlakansalle! Näemme 
sitten seuraavan kerran seuraavissa isoissa 
juhlissa!

Outi
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yliopiston asioista puhuen, suunnitellen 
tulevia aikoja ja vaihtaen kuulumisia. 

Ruoka tarjonta miellytti meitä ja menu 
oli hyvin valittu ja suunniteltu. Pöytätavat 
muistettiin ja juomille muistettiin laulaa. 
Keskustelu porisi iloisena, ainoana haitta-
na oli ettei keskeltä pöytää pystynyt jutte-
lemaan reunoilla istuvien edustajien kans-
sa.

Juhlissa muistettiin, niin kuin kuuluukin, 
yhteistyötahoja ja aktiiveja. Kaikki killat,  
muut OTY:n yhteistyöjärjetöt, ylivirasto-
mestari Raija Ukkola, historiikin kirjoit-

taja Liisa Saarela ja monet muut yhteis-
työtahot  saivat standaarit kiitoksena ja 
kunnianosoituksena yhteistyöstä. Yhteis-
työn tietenkin toivottiin jatkuvan vielä tu-
levaisuudessa yhtä hyvänä ellei jopa pa-
rempana. Tilaisuudessa myös kultaisia ja 
hopeisia ansiomerkkejä, kaksi kappaletta 
kunniamerkkejä, professori Vilho Lantol-
le ja lääkäri Esa Jormakalle, ja tietenkin 
Kunniateekkarin arvonimen sai Ibrahim 
O. Bushnaief.

Puhujia riitti juhlassa. Oli hieno kuulla ta-
rina Talon alkuvaiheista, muisteloita van-
hoista ajoista ja nähdä vanhojen Teekkari-
aktiivien näkevän toisiaan pitkästä aikaa. 
Ainakin voin sanoa sukulaiseni, entisen 
OYTY:n sihteerin, nauttineen juhlista oi-
kein kovasti ja sainhan hänet houkuteltua 
seurueineen Jajatkoille Talolle.

Juhlien ohjelma soljui mukavasti ja Teek-
karitorvet tanssittivat meitä pääjuhlan 
päätteeksi. Hienoa oli nähdä pukujen pyö-
rähtelyä ja kaikkien laittavan parastaan 
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Olihan meillä juhlat, hienot juhlat.

Tämä on tarina Oulun Teekkariyhdis-
tyksen 50-vuotisjuhlaviikosta ja -juhlista 
edustuspöydässä, Oulun Teekkariyhdis-
tyksen puheenjohtajan Kalle Karin aveci-
na, teknillisen tiedekunnan nykyisen de-
kaanin Kauko Leiviskän ja professori Vilho 
Lanton välissä istuen.

Juhlaviikko alkoi maanantaina historiikin 
julkistustilaisuudessa, jatkui tiistaina Lau-

lumarathonilla, keskiviikkona tanssi-
kurssilla, torstain tikkatorstailla ja per-
jantain koko jäsenistölle suunnatulla 

vuosijuhlaetkoilla Talolla. Yhtä juhlaa 
siis koko viikko!

Itse juhlat pidettiin lauantaina. Juhlapuit-
teet olivat hienot. Tila oli iso, hyvin järjes-
telty ja toimiva. Kukaan ei jäänyt nurkkien 
taakse tai äänipaitsioon tai ainakin niin voi 
luulla oman paikan ollessa parhaalla mah-
dollisella paikalla. Pöytä seura oli miel-
lyttävää ja hyvin käyttäytyvää. Teitittely 
muistettiin professori Lanton kanssa ja kä-
vimme hänen kanssaan keskusteluja van-
hoista opiskeluajoista. Häneen puheen-
sakin kertoi hieman opiskelijaelämästä 
ennen, mutta pääosin puhe keskittyi Ou-
lun yliopiston ja  teknillisen tiedekunnan 
historiaan. Pöytäseurueesta dekaani Kau-
ko Leiviskä taasen halusi tehdä heti sinun 
kaupat ja hän olikin kovinkin miellyttävää 
pöytäseuraa yhdessä vaimonsa kanssa.  
Juttu luisti pöydässämme miellyttävästi 

OTY 50v.
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ASKARTELUNURKKA

Sukulaisen syntymäpäiväjuhlat lähestyvät ja 
mikäs ilahduttaisikaan sukulaistätiä enemmän 
kuin omin nakkisormin tehty onnittelukortti? 
Teksuutimet keräsi ohjeet helppoihin onnitte-
lukortteihin, joihin et tarvitse visuaalista sil-
mää tai kirurgisia kuvioidenleikkaustaitoja.

Näin teet helposti omat onnittelukorttisi!

Tarvitset (tarvikkeita saat 
mm. Tiimarista):

• Korttipohjia
• Paksua koristenauhaa
• Nauhan väriin sopivaa 

pitsikangasta tai paperia
• Onnea! –ääriviivatarroja 

tai irrallisia kirjaimia
• Korttipohjan tai nauhan 

värisiä paljetteja
• Lisäksi:
• Sakset ja liimaa

Ohjeet:

1. Leikkaa nauhasta 
kortin lyhemmän 
sivun pituinen pätkä

2. Leikkaa pitsistä sa-
mankokoinen pala

3. Liimaa nauha kortin 
sivuun ja pitsi nauhan 
viereen

4. Liimaa Onnea! -tarra
5. VALMIS
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”Das Studentenwerk Ulm möchte Ihnen die Suche 
nach einem geeigneten Wohnraum erleichtern. 
Die Studentenwohnhäuser unterscheiden sich 
nach Lage, Wohnform, Größe und Miethöhe. Wir 
würden uns freuen, wenn auch Sie ein geeignetes 
Zimmer bei uns finden.”

Studentenwerk Ulm tarjoaa katon pään päälle 
Saksan pimeitä ja kylmiä talviöitä vastaan 
Ulmin ja Neu-Ulmin kaupungeissa sekä muissa 
lähialueen asumiskeskittymissä. Kaupan päälle 
Studentenwerk tarjoaa katon pään päälle myös 
muillekin vuodenajoille: keväälle, syksylle ja jopa 
kesälle. Asuntojen lisäksi Studentenwerk Ulm 
tarjoaa myös muita palveluita: Studentenwerk 
vastaa Saksan ”opintotuki”systeemistä, BaFöG:stä 
ja korkeakouluruokaloista eli Mensoista mutta 
keskittykäämme tällä kertaa vain Studentenwerk 
Ulmin tarjoamiin asumispalveluihin. 

Ainakin vielä asukkaan syli on pysynyt täällä 
Studentenwerkin kahden (2) hengen solussa ihan 
lämpimänä ilman mitään ylimääräisiä lämmittimiä 
ja/tai lämmittäjiä, tosin astelukemat eivät vielä 
kovin kauaa ole viihtyneet pakkasen puolella. 
Soluhuoneen patteri hurruttelee tällä hetkellä 
tyytyväisenä säätöjen kolme (3) ja neljä (4)  
välillä säädön numero viisi (5) ollessa maksimi. 
Ikkunassa on tarjolla kerroksia ruhtinaalliset 
kaksi (2) kappaletta mutta jo nyt ikkunasta tuntuu 
käyvän uhkaava veto. Lämpölasin ja/tai riittävän 
lämmöneristyksen saavuttamiseksi vaadittavien 
lasikerrosten ikkunoista puuttumisen hyvittämiseksi 
Studentenwerk Ulm tarjoaa ikkunoilleen kahden (2) 
eri asennon (auki ja kiinni) lisäksi vielä kolmannen 
ekstra-asennon: puoliksi auki. Ikkunan yläsaranat 
kun on jokin ovela insinööri suunnitellut siten, että 
kun ikkunan kahvan kääntää tiettyyn asentoon ja 
vetää, ikkuna irtoaa yläsaranoiltaan mutta pysyy 
kiinni alasaranoissaan. Tulos: ikkuna repsottaa 
rennosti yläosastaan auki  muodostaen sivulta päin 
katsottuna noin viidentoista (15) asteen kulman.

Studentenwerk Ulm tarjoaa asukkailleen 
myös joka asuntolaan toverillista seuraa 
ja muita aktiviteetteja. Joka lukuvuodelle 
jokaiseen asuntolaan valitaan asukkaiden 
kesken puheenjohtaja-tuutori ja hänen pikku 

apulaisensa, eli muita tuutoreita 
erinäisiä tehtäviä 
suorittamaan. Kokoukset 

ovat luonnollisesti länsimaisen sivistysvaltioin 
tapaan täysin demokraattisia, mutta hieman 
fasistisia piirteitä oli havaittavissa kokousväen 
houkuttelemiseksi kokoukseen: viisi (5) minuuttia 
ennen kokousta asuntolan internetti-yhteydet 
katkaistiin ja selaimeen ilmestyi ilmoitus: Internet-
yhteys katkaistu vuosittaisen asuntolakokouksen 
ajaksi. Tervetuloa paikalle!

Puheenjohtaja-tuutorin lisäksi asuntoloihin 
valitaan siis muita tuutoreita, joista tässä 
mainittakoon EDV-tuutorit eli tietokone&internet-
yhteys –tuutorit (lue: ne tuutorit, jotka katkaisevat 
ihmisiltä netin vuosittaisten asuntolakokouksien 
ajaksi). Lisäksi jokaisessa asuntolassa sijaitsee 
baari, joka on auki kerran tai kaksi viikossa. Baarista 
saa ostaa nestemäisiä virvokkeita alkoholilla ja/
tai ilman pientä korvausta vastaan ja asuntoloiden 
baari-tuutorit ovat vastuussa siitä, että nautittavien 
virvokkeiden määrä on suurempi kuin niitä baarissa 
nauttivien asukkaiden.  

Studentenwerk Ulmin asuntoloista näyttää 
tällä hetkellä puuttuvan tyystin naapurin mummo 
–palvelut, mutta sen sijaan asuntoloista löytyy 
kellarin setä -palvelu. Studentenwerk Ulm tarjoaa 
jokaiseen asuntolaan Hausmeisterin eli suomeksi 
sanottuna talonmiehen, jolla on viikoittain 
kolmesta (3) viiteen (5) päivystysaikaa kellarissa 
sijaitsevassa toimistossaan. Päivystysajan 
aikana voi Hausmeisterille mennä valittamaan 
rikkinäisestä ikkunasta ja/tai maailmanmenosta jos 
niikseen mieli tekee. Allekirjoittaneen asuntolan 
Hausmeister on maailmaa jo jonkin verran nähnyt 
miessukupuolen edustaja (lyhenne: setä). Sokeria 
häneltä lienee turha mennä lainaamaan, mutta jos 
oma kiintolenkkiavain on kaputt ja/tai verloren, ei 
apu ole Hausmeisteria kauempana. 

Riikka

Studentenwerk Ulm
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Uimalan pääsyrajoitukset.

Valtaistuin pelikaseteista Super Potato -kaupassa.

Japanissa on nähty parhaaksi ohjeistaa 
ihmisiä kylttien avulla mitä moninai-
simmissa asioissa, jotta vältytään noloil-
ta tilanteilta ja kaikilla on kivaa ja has-
sua. Mitä siitäkin tulisi, jos kieltokyltti 
puuttuisi ja ihmiset esimerkiksi alkaisi-
vat yhtäkkiä kurlata julkisella paikalla? 
Monissa kylteissä myös “engrish” muo-
dostaa merkittävän osan viihdearvosta.

Mukaudu

Kaikkialla on puhdasta. Kaikkialla on turvallista. (Me-
nomatkalla lentokoneessa taisin istua yakuza-gangste-
rin vieressä: tyypillä oli jääkaappipakastimen vartalo, 
Steven Seagalin naama ja tatuointeja joka puolella.) 
Koska Japanissa kaikki toimii ja tämä synnyttää luot-
tamusta ympäristön harmittomuuteen, matkaaja pääsee 
asettumaan huolettoman vastaanottavaiseen mielenti-
laan, jossa mikä tahansa yllätys on vain hauska ja vie-
hättävä. Kuten nyt vaikka hotellihuoneessa vieraiden 
käyttöön annetut pinkit teepussit, joista liotettu juo-
ma maistuu väkevältä suolavedeltä, tai Kawaguchi-
kon asemalla “jäätelöauto helvetistä” -melodiaa 
tauotta soittanut sireeni.

Tuudittaudu

Otso
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Japani – hassu maa?
Oletko koskaan ihmetellyt, mihin OTY käyttää rahansa, joita se saa hä-
märistä liiketoimistaan, kiljun myynnistä ja niin edelleen? Tietysti tarjo-
takseen Teksun toimittajille korkealaatuisen sisältötuotannon vaatimat 
resurssit, kuten tässä tapauksessa kolmen viikon matkan Japaniin avecin 
kanssa, all expenses covered.  
Tai saahan sitä toivoa. Joka tapauksessa nyt silmäilet kuvitettua raporttia 
syväluotaavilta kiertomatkoilta Nipponista, joka on tunnetusti maail-
man hassuimpia maita, minkä tietävät suomalaiset ernu-leirin teinitkin.  

Japanin kielen lukemisen opettelu on 
pitkä projekti. Kannattaa vetää mutkat 
suoriksi ja opetella pelkät katakana-ta-
vumerkit, joilla japanilaiset kirjoittavat 
kielensä ulkomaiset lainasanat. Näin 
pääset jo muutaman kymmenen kir-
joitusmerkin opettelulla kokemaan lys-
tikkäitä elämyksiä lukiessasi pakkaus-
selosteita tai kadulla vastaan tulevien 
liikkeiden nimiä. Futtoserapii? Tietysti 
foot therapy! On vaikea kuvitella, mikä 
toiminta tuottaisi samanlaista hykerryt-
tävää mielihyvää kuin ymmärryksen vä-
lähdykset tavukirjoitukselle pakotettu-
jen englannin sanojen tulkitsemisessa.

Lue

Ravintolasta nimeltä Minä Perhonen ei ole valoku-
vaa, mutta sellaiseenkin törmättiin.

Kawaii desu ne!? Nousevan auringon maassa putketkin katso-
vat sinua niin söpöinä.

Kommunikoi
Yhden tavallisen junalipun ostamiseen kului 
kerran puolitoista tuntia, koska Sendain mil-
joonakaupungin keskusrautatieasemalta ei 
löytynyt virkailijaa, joka olisi osannut puhua 
auttavasti englantia, tai ainakaan sellaista ei 
ohjattu suoraan meitä auttamaan. Asiaamme 
hoitava virkailija kyllä kävi vähän väliä ta-
kahuoneessa kyselemässä neuvoja toisilta ja 
soitti johonkin tulkkipalveluunkin. Jokainen 

osa-asia, kuten kohdeaseman määritys, oli 
monen minuutin urakka. Kokemus oli kui-
tenkin oudolla tavalla rentouttava, koska 
henkilökunta käyttäytyi japanilaiseen 
tyyliin äärimmäisen ystävällisesti ja hy-

myili jatkuvasti. Onneksi lipun os-
tolla ei ollut kiire.
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Energian saanti

Suurin ansio tietokoneiden laskentatehon kasvun ohella 
siihen, että 2060-luku on sellainen kuin se on, on se asia, 
että energia on lähes ilmaista ja sitä on saatavilla paljon. 
Edellisinä vuosikymmeninä suuret energiamonopolit 
kaatuivat öljyn ja dollarin mukana ja energiaa saadaan 
mitä moninaisimmista lähteistä ja sähköä siirretään su-
juvasti ja langattomasti paikkaan kuin paikkaan menetel-
millä jotka herra Tesla aikoinaan keksi. Tosin hieman on 
vielä Teslan ideoita kehitelty. Energian saanti ei rajoita 
elämää. 

Avaruusmatkailu

2060-luvulla ihmiset ovat matkalla kohden tähtiä ja 
Marsia on asutettu jo 2050-luvulta asti. Kuussa on usei-
ta tukikohtia sekä hotelleja. Kiertoradalla sijaitsee myös 
paljon asutusta, tutkimuskeskuksia sekä hotelleja. Viikon 
loma kiertoratahotellille maksaa 500 euroa (nykyrahas-
sa). Uudet moottoriteknologiat mahdollistavat matkan 
Marsiin vain kymmenessä päivässä. Ihmisten lähteissä 
vaeltamaan edemmäs maasta saatiin 2060-luvulla myös 
kontaktit ensimmäisiin muukalaisrotuihin muista au-
rinkokunnista. Kävi ilmi, että linnunrata kuhisee hyvin 
monimuotoista elämää. Yllättävänä faktana koettiin, että 
kaikki kehittyneemmät rodut ovat ihmisten kaltaisia ja 
puhuvat sujuvaa englantia. Yhteistyö alienien kanssa on 
molemminpuolisesti hedelmällistä ja antavaa. On myös 
opittu, että avaruudessa asuu negatiivisesti latautuneita 
olioita. 

Asuminen ja työ

Uusi suuntaus mikä alkoi 2040-luvulla asumiseen ja työs-
kentelyyn liittyvien tilojen suhteen on jatkunut 2060-lu-
vulle tultaessa yhä voimakkaampana. Moni 2060-luvun 
ihminen ja perhe asustaa Onnistamoissa joissa he ko-
kevat yhteisiä ja yksityisiä onnenhetkiä. Monioissan-
sa he toteuttavat yksilöllisiä ja perheellisiä tarpeitansa 
tullen Kohtaamoihin kohtaamaan Onnistamon väkeä 
ja ystäviään. Wikibaarioihin 2060-luvun ihmiset me-
nevät toteuttamaan itseään työn merkeissä. Ensimmäi-
siä Onnistamoita ollaan myös perustamassa avaruuteen. 
Avaruusonnistamot eivät juurikaan poikkea normaa-
leista Onnistamoista sillä Onnistamo perustuu siihen 
että kaikki kierrätetään ja ne ovat luonnosta suljettuja 
ekosysteemejä ainoastaan energian tullessa ulkopuolelta. 
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa en-

simmäisen Onnistamon visioinut pääasiassa Oululaisista 
Teekkareista koostunut opiskelijaryhmä onkin nostettu 
2060-luvulla suureen arvoon. :)

Tietoisuus

2060-luvulla kaikki tietävät, että elämän tarkoitus on elä-
mä. Menneiden vuosikymmenten tuoma helppo elämä 
on saanut ihmiskunnan pohdiskelemaan tarkoitustaan ja 
se onkin monelle avautunut monimutkaisessa yksinker-
taisuudessaan. On paljastunut lisäksi, että ihmiset ovat 
pohjimmiltaan hyviä olentoja ja samalla naiiviuden mää-
rä on vähentynyt ihmiskunnan kehittyessä yhä eteenpäin 
rakkaudesta kohden viisautta. 2060-luvulla tietoisuuden 
tutkiminen on teknisempää. 2060-luvulla on lisäksi lä-
hestytty merkittävästi sitä, että tiede, ja ihminen, tietäisi 
kaikesta kaiken. 2060-luvulle tultaessa onkin suurin osa 
ihmiskuntaa havainnut sen, että aivan kaikki voidaan 
selittää tieteen voimin. On päästy kvanttimekaniikan ja 
tietoisuuden ymmärtämisessä todella pitkälle ja mystisiä 
asioita on ratkennut todellisuuden rakenteesta. 

Johtaminen ja vapaus

2060-luvulla elää erilaisesti samanlaisia ihmisiä kuin 
2010-luvulla. 2060-luvulla elää oikeasti vapaita ihmisiä 
heidän voidessa vaikka katsella kattoon kaiken aikansa 
koneiden ja tekoälyn hoitaessa kaiken pakollisen ja ruo-
kaakin on riittävästi ihmiskunnalla hydroviljelmien ja 
synteettisen ruuan ansioista. 2060-luvulla silti myös työs-
kennellään ja 2060-luvun Teekkarit tulevina, myös johta-
jina, tietävä, kuten kaikki muutkin 2060-luvun ihmiset, 
että ihmiset työskentelevät vain sellaisten päämäärien 
eteen joka he oikeasti haluavat saavuttaa elämässänsä. 
Tämä 2010-luvulla alkanut autonomialla johtaminen on 
johtanut ihmisten käsityskyvyn kasvun myötä siihen, että 
perinteiset organisaatiot ovat alkamassa menettämään 
merkitystään ihmisten toteuttaessa itseään monissa eri 
projekteissa samanaikaisesti itseään ja yhteisiä tavoitteita 
toteuttaen. Tiedetään silti, että 2060-luvullakin tarvitaan 
tiimihengen luojia, johtajia ja visionäärejä kuten samalla 
tavalla, kuin tarvitaan tiukkaa ja rautaista tietoa yksityis-
kohdista ja kokonaisuuksista. Kehitys kehittyy 2060-lu-
vullakin, tällä tekniikan ja ihmisten luvatulla vuosikym-
menellä. 

2060-luku on hieno vuosikymmen.
Juuso

http://www.tiede.fi/artikkeli/1117/
moderni_paluu_kotikylaan

5



Virtuaalitodellisuus

2060-luvulle tultaessa osa ihmiskuntaa elää virtuaali-
todellisuudessa suurimman osan päivistään. Myös töi-
tä tehdään virtuaaliympäristöissä sekä siellä hoidetaan 
ihmissuhteita. Virtuaalitodellisuudet eivät eroa todel-
lisuudesta kokijan kannalta mitenkään, sillä virtuaalito-
dellisuuteen päästään käsiksi laitteiden ärsyttäessä suo-
raan hermopäätteitä ja laitteiden tuottaessa täydellisesti 
samanlaista ärsykettä hermoille kuin todellinen tilanne 
tuottaisi. Jotkut ihmiset ovat menneet niin pitkälle tässä 
asiassa, että ovat liittäneet itsensä tiputusasemiin jotka 
pitävät huolta kehosta mielen ollessa jatkuvasti ja kes-
keytyksettä kiinnitettynä virtuaalitodellisuuteen. Maa-
ilmat virtuaalitodellisuuksissa ovat muuttumassa rik-
kaammiksi ympäristöiksi kuin oikeassa maailmassa, sillä 
virtuaalitodellisuuksissa ei ole fyysisiä esteitä ja ihmiset 
ovatkin kehittäneet itselleen muitakin aisteja, kuten kai-
kuluotauksen, joita käyttävät virtuaalimaailmoissa. Ko-
keneet virtuaalimaailmailijat ovat oppineet imemään tie-
toa nopeammin itseensä ja kirjaimellisesti voivat ladata 
kymmeniä eri tietosisältöjä tietoisuuteensa. 2060-luvulla 
on olemassa myös suuri määrä ihmisiä joita ei virtuaali-
todellisuudet kiinnosta liiemmälti.

Gadged-ihmiset

Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan ole jääneet 2060-luvulla 
hyllymään omiin tiputusasemiin vaan tykkäävät tutkia 
maailmaa ja avaruutta itse ulos lähtemällä. Toki 2060-lu-
vun reippailijahemuleille (jotka syövät mielellään hilloa) 
on olemassa iso liuta teknologisia vimpaimia. 2010-lu-
vun kävelynavigaattorikuiskaajat ovat hieman kehitty-
neet ja ihmiset saavat ideoita kirjaimellisesti avaruudesta 
omiin vastaanottimiinsa jotka kaaripipo välittää aivoihin. 
Lisäksi normaalin gadget-ihmisen varusteena on len-
toreppu sekä eksoskeleton joiden avulla hän voi liikus-
kella keveästi paikasta toiseen ja voimailla tarvittaessa. 
2060-luvulla on myös laajassa käytössä laajennettutodel-
lisuus-sovellukset joka tuodaan tosivisiirin avulla näkö-
kenttään. Kaaripipo tarkkailee 2060-luvun ihmistä ja tuo 

jatkuvasti lisätietoa tosivisiiriin niistä asioista joista 
ihminen haluaa lisätietoa. Vihdoinkin 2060-luvulla 
on päästy siihen, että hommat toimivat 
kuin ajatus. Kaikkialla. 

Ihmisten muokkaus

2060-luvulla otetaan lääketieteellisiä harppauksia ja ih-
misten perimää ja geenejä muokataan ihmisten toiveiden 
mukaan paremmiksi. Joistakin ihmisistä kehittyy aivo-
hirmuja jotka elelevät aivan muissa sfääreissä kehittäen 
käsittämättömiä juttuja ihmiskunnan parhaaksi. Jotkut 
ihmiset ovat myös tällä ilmavalla 2060-luvulla halunneet 
saada mitä erinäisimpiä kykyjä ja heille on niitä myös 
suotu. Jotkut ihmiset ovat esimerkiksi kasvattamassa 
siipiä selkäänsä ihan vain huvin ja tyylikkyyden vuoksi. 
2060-luvulla julistetaan myös vanheneminen voitetuksi 
ja jos on tarpeeksi poletteja voi itsenä saattaa sellaiseen 
tilaan, ettei enää vanhene. Monet ihmiset ottavat näitä 
vanhenemattomuusgeenikorjauksia ja elämä hymyilee.

Tekoäly

2060-luvulla kaikki tietotekniikka on ihmistä fiksumpaa. 
Ihmisten ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan siitä että 
tekoäly ryhtyisi suojelemaan ihmistä tarpeettomasti, sillä 
robotiikan perussääntöihin lisättiin jo 2010-luvulla -1. 
sääntö jonka mukaan tekoäly ei saa rajoittaa ihmisen va-
paata tahtoa. Edelleen siis ihmiset voivat harjoittaa tar-
peellisia pöljäilyjään jotka voivat toimia oivallisina oppi-
mistilaisuuksina. Yhtenä pöljäilyn aiheena 2060-luvulla 
on kaiken ajattelutoiminnan ja päätösten ulkoistaminen 
omalle mukana kulkevalle tekoälylle. Elämä on helppoa 
tekoälyn avustamana. Ihmiset heräävät ajattelemaan 
2060-luvulla itseänsä ja elämää, koska periaatteessa mi-
tään ei tarvitsisi tehdä tekoälyn ja robottien hoitaessa 
kaiken normielämiseen vaaditun. Tekoäly myös tietää 
kaikesta kaiken ja lähes kaikkien ihmisten kaikki ajatuk-
set ovat sen käytettävissä sen kerätessä tätä tietoa suoraan 
ihmisten päistä. Tämä kaikki tieto on tekoälyn jakamana 
kaikkien saatavilla mutta yhteiskunta ei vielä 2060-luvul-
la rupea käyttämään tätä ultimaattista sosiaalista mediaa 
joka tietää kaikista kaiken koska siihen ei olla vielä täysin 
valmiita. 

2060-luku Teekkarin silmin
Millaisessa maailmassa elämme 2060-luvulla? Seuraavassa on tar-
jolla tilannekatsaus tähän ilmavaan vuosikymmeneen. Katso mitä 
milläkin rintamalla tapahtuu 2060-luvulla.
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Tumut naamaan ja kohti sumua.

P
aljon on kärsitty vilua ja nälkää nyt ei me kärsitä kumpaakaan. Pikkujoulukausi on käsillä 
ja ottakaahan aktiivisesti osaa kaikkiin bileisiin mihin vain kykenette, niin ei tarvitse kärsiä 

vilua eikä nälkää.

Syksyllä pidetyllä vuosijuhlaviikolla näki päivänvalonsa yhdistyksemme puolen vuosisadan 
historiikki, joka kätkee sisäänsä monta hauskaa tarinaa ja tapahtumaa vuosien varrelta. Histo-
riikki on mitä mainioin joululahja itselle tai sukulaiselle. Vuosijuhlat olivat erittäin onnistuneet, 
vauhdikas juhlatunnelma jatkui aamun pikkutunneille asti ja vanhatkin jaksoivat juhlia.

Nääspeksi viihdytti meitä ja me viihdytimme speksiläisiä. Speksiläiset kehuivat kovasti ou-
lulaista speksiyleisöä ja naksuilla menoa riitti. Oulu säilyttänee paikkansa Nääspeksiläisten 
parhaimpana esiintymispaikkana - hyvä suoritus kaikilta.
Kun kalenteriani katson taaksepäin, niin omaan kalenteriini ei mahdu yhtään vapaata viikon-
loppua tälle syksylle. Menoa ja tapahtumaa on ollut vaikka millä mitalla. Edessä onkin uuden-
vuoden lupausten tekeminen ja niiden lunastaminen heti ensivuoden alusta alkaen.

On ollut ilo ja kunnia toimia Teekkariyhteisön keulalla ja haluan kiittää kaikki Teekkareita 
ja fukseja kuluneesta vuodesta. Suuret kiitokset erityisesti kaikille, jotka ovat osallistu-
neet tapahtumien järjestämiseen ja kiltojen toimintaan.

Oikein hyvää joululomaa kaikille.

Kalle Kari
3



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

Teksuutimet 4/2010
Kannet:  Juho Suomela
Taitto:  Tapani Himanka
Toimittajat:  Annika Himola, Juuso Kangas, 
Otso Kassinen, Riikka Kilpeläinen, Pia Olli, 
Tuija Patana, Tuomas Takkinen, Outi Toivonen

PJ-palsta

2060-luku

Japani - Hassu maa?

Studentenwerk Ulm

Askartelunurkka: Näin teet 
omat onnittelukorttisi

OTY 50v.

Talven turvotus

Tuulivoima

3

4

6

8

9

10

16

16

Sisältö:

2




