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Pikkujoulun kinkkuverkostoitumiset

Ah pikkujoulut! Kinkku, glögi ja haikea huominen! Kaikki muista-
nevat fuksivuodeltaan kuinka verkostoitumista hehkutetaan (ja 
hyvästä syystäkin). Käykää tapahtumissa, tutustukaa ja verkos-
toitukaa. Nämä täällä luodut yhteydet tulevat teitä auttamaan 
sitten työelämässä. 
 Tottahan se on joka sana, mutta haluaisin (ehkä pikkujou-
luja mielessä pitäen) muistuttaa että verkostoitumisessa niin 
sanotusti voi ampua itseään polveen pahastikin. Toki mukavat 
tyypit tapahtumista muistuu hyvin mieleen vielä seuraavana-
kin päivänä, mutta kaikista parhaiten päähän valitettavasti jää 
henkilö joka käyttäytyy kaikkea muuta kuin asiallisesti.
 Kuinka paljon tekee mieli kutsua haastatteluun henkilö 
jonka nimen kuullessasi, ensimmäisenä muistat “Aa joo tää 
on se tyyppi joka veti Penaa turpaan koska se kurkisteli ärsyt-
tävästi tiskin yli”? Kännissä voi olla, mutta ääliöinti ei helpota 
kyllä yhtään mitään. Opetellaan itse kukin ne omat rajat ja ol-
laan (suurinpiirtein?) ihmisiksi.

Eiköhän siinä nyt jo saarnattu tämän vuoden tarpeiksi. Pidetään 
kuitenkin hauskaa ja ennen kaikkea
verkostoidutaan.

Jussi Pulkkinen
Tiedotusvastaava
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Omstart, savumerkkejä!

NääsPeksi pääsi 15. vuotenaan Oulussa esiintymään historiansa suurimmalle, lähes 
700 hengen yleisölle. Ilmassa olikin erityistä latausta sekä esiintyjillä, että yleisöllä! 
Pahimpia jännityksen aiheuttamia paineita oli päästelty Teekkaritalon lattialle jo lauan-
taiaamuyöstä ja reitti keittiöstä vessoille merkitty hyvin omaperäisellä tavalla. Onneksi 
ystävä auttaa (paska)hädässä ja sen jälkeenkin, ja lattialaatat voivat jälleen hyvin. Si-
jainti pysyköön salaisuutena, joku vielä varastaa ne ja myy kovaan hintaan.

Istun kiltani vaalikokouksessa. Viilataan ensi vuoden toimintasuunnitelman ja toi-
menkuvien pilkkuja ja muuta turhaa. Mietin miten vittuilematta homma meni OTYn 
vaalikokouksessa ja huokaisen helpotuksesta jälkikäteen. Salissa on paljon uusia ha-
lukkaita ja innokkaita henkilöitä, jotka kohta taistelevat toimipaikoista. Nyt valitaan 
uutta puheenjohtajaa. Jäsenistö esittää kiperiä karsivia kysymyksiä. Vastaukset ovat 
vähintään yhtä kiperiä. Kohta uusi sihteeri testaa uuden pj:n polvea. Molemmat miehiä. 
Ei mittään heteropaskaa.

Ajatukseni palaavat väkisinkin vuodentakaiseen OTYn vaalikokoukseen, jossa itse tu-
lin valituksi. Kuvitteelliset kyyneleet tirahtavat poskilleni. Miksi aika menee niin no-
peaa, kun on hauskaa? Ei voi käsittää, että vuosi on kohta ohi. Tämäkin. Haikein mielin 
jätän taakseni kaksi vuotta OTYssä. Ensi vuonna tittelit ovat erit, mutta naama pysyy 
samana.

Ainejärjestöhommat ovat tasapainottelua KELAn ja oman maksan välissä. Molemmat 
ääripäät joustavat onneksi tarvittaessa aika paljonkin. Kiitoksena tästä Teekkarit kävivät 
140-vuotisjuhlaviikolla  laulamassa KELAn toimistolla “ja me juomme tämän talon on-
neksi, kippis”. Ilmeisesti tädit tykkäsivät ja rahaa tulee jatkossakin. Ja maksoja nyt saa 
vaikka eBaystä.

Ainejärjestötoiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, ja jos kaikki ihmiset olisivat 
yhtä epäitsekkäitä ja omaisivat samanlaisen tekemisen meinigin, olisi maailma parempi 
paikka ja Kreikankin talous  ylijäämäinen. Puuttuvan rahapalkan korvaa kuitenkin se 
tunne, kun oma porukka on hitsaantunut yhteen tiiviiksi toimivaksi ryhmäksi, ja näet 
kuinka oma toiminta ja kova työ tuovat iloa muille. Henkilökohtaista kehitystä tuskin 
itse huomaakaan, mutta kiltahommissa opit jotain, mitä ei luennoilla tai laskareissa 
opeteta.

Oma kilta on tärkeä ja kaikille se ponnistuslauta hyviin hommiin, mutta tällä hetkellä 
tunnen olevani nimenomaan OTYläinen ja kuuluvani suureen oululaiseen Teekkariper-
heeseen. Parempi seitsemän kiltaa yhdessä postilaatikossa kuin yksi kilta seitsemässä 
postilaatikossa. Se on OTYn voima.
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Haluan kiittää kaikkia OTYn jäseniä siitä, että olette antaneet yhdistykselle arvokasta 
aikaanne. Yhdessä olemme vaalineet oululaista Teekkarikulttuuria, eli siis hoitaneet 
OTYn tärkeintä tehtävää, sekä näyttäneet etelän vetelille, mistä meidät on tehty ja että 
meillä bardit vaan ovat parhaat!

Nostetaan malja meille maljankohotussanoillani “Pohja piiloon ja parempiin suihin, 
elämä on meitä varten!”

Kiitollisena kumartaen,
Tero Marin
Oulun Teekkariyhdistyksen puheenjohtaja 2012
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90-luvun pinkkejä pyöräilyshortseja, 
mustat salihousut ajoivat asiansa 
myös hyvin. Ensi kerralle aion siltikin 
varata vielä lyhyemmät housut, sillä 
huomasin että olisi parasta jos lah-
keiden pituus olisi negatiivinen. Mitä 
enemmän paljasta ihopinta-alaa, sitä 
parempi pito. Ei tarvitse mätkähdellä 
alas tangolta kuin ylikypsä omena. 

Loppukesästä aloin jälleen pohtia, 
mitä aikoisin harrastaa tulevan 
syksyn ajan. Lukuisat järjestötehtävät 
eivät riitä täyttämään ihan jokais-
ta tuntia vuorokaudessani, joten 
jokin fyysinen harrastus sopisi 
järjestöhommien ja cädäämisen 
rinnalle. Tutustuin erilaisiin vaih-
toehtoisin, joita vilisee Oulunkin ko-
koisessa kaupungissa pilvin pimein. 
Hathajooga, voimajooga, kuntosali, 
swing-tanssit, fyysinen teatteri, vai… 
TANKOTANSSI! Eksyin tanssikoulu 
Sulavan nettisivuille ja tankotanssi 
vaikutti tarpeeksi random-touhulta 
tulevalle syksylle.

Jo elokuussa kuulutin Facebookis-
sa seinälläni etsiväni tankotans-
siseuraa. Innokkaita löytyi muutama 
ja statuspäivitys herätti keskustelua 
tanssin eroottisuudesta, rankkuu-
desta ja mustelmista. Hurjia koke-
muksia pelkäämättä päätin aloittaa 
harrastuksen heti kun pääsisin takai-
sin Ouluun.

Hyvästä päätöksestä huolimatta ehti 
kulua syys-, loka- ja melkein jopa 
marraskuu ennen kuin pääsin lopul-
ta tanssisaliin ihanan kämppikseni 
seurassa. Eniten päänvaivaa ennen 
tuntia aiheutti oikeanlaisen varus-
tuksen valitseminen. Valmistautu-
misohjeissa kerrottiin, että mukaan 
pitää varata mahdollisimman lyhyet 
shortsit. Vaikka en löytänytkään 

Tyttö + Tanko = Tankotanssija
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Tunnilla harjoiteltiin erilaisia pyörähdyksiä, jos niitä pyörähdyksiksi nyt kut-
suttiinkaan. Yksinkertaisin pyörähdys oli nimeltään palomies. Palomiehenä olo 
antoi nilkoille paljon kipua ja muutaman muun tangolla tehtävän pyörähdyk-
sen ansiosta polviin kasvoi seuraavana päivänä melkoiset mustelmat. Tangossa 
roikkuminen oli sen verran rankkaa, että seuraavana aamuna takin pukeminen 
oli melkoinen operaatio. 

Tunnilla käytiin läpi myös erilaisia pitoja, eli ihopinta-alaa hyödyntäen tangossa 
roikkumista. Ensimmäisenä huomasin, että minulla on joko liian luikerot jalat 
tai niissä liian vähän pitoa, sillä en onnistunut istumaan ilmassa tanko haaro-
jen välissä. Tälle asennolle on varmasti jokin oikeakin nimi, mutta parhaiten 
sitä kuvaa tunnilla kuulunut kommentti ”ota se tanko syvemmälle”. Valuin vain 
tankoa pitkin alemmas. Alemmas. Mätkis. 

Tunnin aikana tunsin enemmän kipua kuin pitkään aikaan. Pyörimisen aikana 
tapahtuneet kolahdukset ja pitojen aiheuttama lihan liimautuminen tankoon 
tuntuivat sietämättömiltä. Pito, jossa tanko pitää saada mahdollisimman syvälle 
polvitaipeeseen ja samalla puristaa polvea mahdollisimman koukkuun, tuntui 
mahdottomalta. Hiestä märkä tanko ei helpottanut suoritusta yhtään.

Jotkut mieltävät tankotanssin eroottiseksi viettelykseksi, mutta reportterinne 
kentältä voi kertoa että alkeistunneista on erotiikka kaukana. Ehkä siinä vai-
heessa, kun ei enää irvistä tai huuda kivusta tai osaa edes jotain perusasioita, 
voi harkita näyttävänsä maagisia skillzejään vaikkapa yökerhon tanssitangolla. 

Tuikku
Kirjoittaja on melkein jo parantanut mustelmansa 
ja aikoo käydä tankotanssimassa vielä uudestaan.
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Pikkujouluaika 
on rattoisaa aikaa!

Juttu saattaa sisältää pahoja yleistyksiä,
stereotypioita ja totuuksia.Pikkujoulut
ovat aikaa, jolloin moni työelämään siirtynyt pelkää sisällään 
olevan rattopojan/-tytön pääsevän valloilleen. Toiset odottavat 
jännityksellä niitä jo heti firman kesäjuhlien jälkeen, toiset 
kauhuissaan. Työpaikkojen pikkujouluista puhutaan vielä kesälläkin. Muistellaan kuka 
lipsahti flirtin puolelta toimintaan, kuka vilautteli ja kenen viinapää ei kestänyt. 
Työpaikka kuhisee juoruista pikkujoulujen jälkeen ja maanantain odottaminen ahdistaa 
toisia enemmän kuin toisia.
Teekkaripiireissä pikkujouluista ei kärsi aivan yhtä turmiollista kohtaloa. Tottakai 
näissä piireissä pikkujouluissa harrastetaan myös viipyilyä ja homma karkaa käsistä. 
Kuitenkaan toiminta ei poikkea paljoa muista juhlista ja pippaloista. Sekaan on vain 
heitetty pukki ja lahjoja!
Kiltojen pikkujoulut poikkeavat paljon toisistaan. Toisten pikkujoulut on suljettua täy-
sin, toisiin kutsutaan kutsuvieraita ja toiset on täynnä kuokkijoita.

                  -Odessa

ARK

Arkkareiden pikkujoulut ovat 
osaston ja killan yhteiset, vanhassa 
päärakennuksessa. Näissä pikku-
jouluissa on aina jokin teema ja 
kaikki panostavat asuihin! Juhlat 
ovat sisäsiittoiset, koska hen-
kilökunta heittää juhliin kuulumat-
tomia ulos. Kuitenkin arkkareiden 
mielestä hyvät sellaiset juhlat!

KONE

Koneella on jo monen vuoden 
perinteeksi muodostuneet RAI RAI 
–pikkujoulut! Pikkujoulut on tar-
koitettu pelkille konelaisille, mutta 
kuokkijoita näihin on joskus eksy-
nyt (luvan kanssa). RAI RAI –pik-
kujouluissa on aina kinkku, glögiä 
ja osaston porukkaa. Tulevan hal-
lituksen nakki on esittää spektaak-
kelimainen joulunäytelmä ja 
perinteisesti fuksien tulee tuoda 
kuusi paikalle.
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Optiem

Tutalaisilla on myös aika 
perinteiset pikkujoulut. Ennen 
järjestetty yhdessä, jonkun 
humanistisen killan kanssa, mutta 
tänä vuonna oli jo tutalaisia it-
sessään niin paljon, että humuvah-
vistusta ei tarvittu. Ohjelmassa on 
ollut yleensä jouluaiheinen fuksien 
esitys.

OTY

OTY:n pikkujoulut päättyvät 
PicoJouleen, joka on tarkoitettu 
kaikille OTY:läisille. Nykyään 
PicoJoulessa on aina oma teema, 
jonka mukaan on ollut helppo 
esim. tuunata tonttulakki!
Tonttulakit päähän ja nauttimaan 
menosta!

PROSE 

Proselaiset viettävät yleensä pik-
kujoulujaan ensin Raksamestarien 
saunalla, josta siirrytään Kaarleen 
jatkoille. Illan aikana julkistetaan 
ja palkitaan ansioituneita kiltalai-
sia, esim. ”Tulevaisuuden lupaus” 
ja ”Kiintiönainen”.

OTiT

Otittilaisten pikkujoulut ovat 
yleensä järjestetty yhdessä 
sumalaisten ja logopedien 
kanssa. Ohjelmasta ovat vastan-
neet otittilaiset ja sumalaiset 
ja logopedit ovat osallistuneet 
aktiivisesti ja vähemmän ak-
tiivisesti. Otittilaisilla on ollut 
hauskaa ja pikkujoulutunnelma 
on ollut taattu!

SIK

Sikkiläistten juhlat ovat 
”perinteiset” pikkujoulut. Hallitus 
ja fuksit tekevät joulunäytelmän 
ja pukkikin käy. Muuten ohjel-
mana on jotain muuta, ja painottuu 
paljon nestetasapainosta huolehti-
miseen.

YMP

Ymppiläisillä ei ole yleensä erik-
seen pikkujouluja, vaan ne on yh-
dessä Lemppareiden/Lempiäisten 
kanssa. Ohjelmaan kuuluu sitsit, 
toimijoiden kiittämistä, fuksien 
näytelmä ja sauna.
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Tättärää!

Tänä syksynä Teekkariexcursio päätettiin suunnata jonnekin muualle kuin 
iänikuisille Vaasan KnowHow-messuille. Excursio suunnattiinkin Otanie-
meen ja Teekkarius 140 -vuotisjuhlille Kaapelitehtaalle. Hintaahan reissulle 
tuli kohtalaisen paljon vuosijuhlien takia, mutta silti bussi saatiin täyteen 
hyvin nopeasti. Itse exculle lähdimme perjantaina 9.11 ja vierailimme 
Ponssen toimipisteessä Vieremällä. Oikeasti kiinnostavien kalvosulkeisten 
jälkeinen kysymystulva ei meinannut loppua millään! Osasyy tähän saat-
toi olla juurikin Teekkariexcua varten lanseerattu Excupassi vol 1.0. Passi 
osoittautui exculla menestykseksi ja monilla reissu menikin kunnon suorit-
tamiseksi. Passin tarkoituksena oli saada excuilijat tutustumaan toisiinsa ja 
siinä tehtävässä passi onnistuikin hyvin!

Saavuimme Otaniemeen kuskin huonosta suuntavaistosta ja alkolukko-
ongelmista huolimatta puolen yön tienoilla, jonka jälkeen bileet jatkuivat 
Otaniemen rantasaunalla. Muita kuin oululaisia sinne ei tainnut eksyäkään, 
mutta sehän ei hauskanpitoa ja saunomista estänyt! Lopulta paikalliset 
teekkarit ajoivat kuitenkin meidätkin nukkumaan.
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Lauantaihin herättiin oikein virkeänä ja puvut saatiin kiskaista päälle jo 
puolen päivän jälkeen, sillä noin puolet porukasta suuntasi Teekkarius-
juhlien Cocktail-tilaisuuteen. Siellä orastavat rapulan tunteet taitettiin hyvin 
äkkiä voiton puolelle loputtomalla kuohuviinitarjoilulla. Kokkareilta siir-
ryttiin pääjuhlaan Helsingin Kaapelitehtaalle, jonne oli löytänyt tiensä yli 
800 muutakin juhlavierasta! Puitteet olivat todellakin kunnossa ja ilmassa 
oli suuren juhlan tuntua. Juhlassa oli monta hienoa spektaakkelia kuten 
Polyteknikkojen kuoron esiintyminen, sisäilotulitus ja erityisesti Ken ompi 
fuksi -laulun laulaminen. Eipä ole koskaan kestänyt noin kauan laulaa ky-
seistä laulua! Kaikista suurimman spektaakkelin omasta mielestäni esitti 
kuitenkin eräs oululainen Teekkari, jonka tempaus vessan käsipyyherullan 
kanssa sai lukemattomat ihmiset suorastaan kyynelehtimään. 

Jatkopaikasta ei pääjuhlan edetessä ollut tietoa, mutta eräät kertoivat 
jatkojen olevan keskustassa Tivolissa. Tästä suivaantuneena osa oululai-
sistakin päätti pääjuhlan loputtua suunnata tiensä suoraan Otaniemeen. 
Yllätys olikin suuri, kun jatkot jatkuivatkin heti pääjuhlan jälkeen samassa 
paikassa eli Kaapelitehtaalla! Ensimmäisenä esiintyi jonkinlainen sam-
baryhmä, mutta vasta sen jälkeen esiintynyt bilebändi sai omatkin lanteet 
liikkeelle. Lopulta jatkojen loppuessa oli pakko siirtyä bussikyydillä Otanie-
meen, jossa bileet kuitenkin jatkuivat rantasaunalla vielä aamuun asti.
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Sunnuntaina olikin silliksen vuoro, jossa oululaiset ottivat tehtäväkseen val-
lata pallomeren ja “sammumisalueen” onnistuen siinä myös varsin mallik-
kaasti. Ruuat silliksellä olivat aika peruskauraa ja olisinkin odottanut niiltä 
hieman enemmän. Kolmen jälkeen oli sitten tarkoitus lähteä majoitukseen 
ja pakkaamaan tavarat bussiin. Lähtö oli tarkoitus suorittaa neljän aikoihin, 
mutta jälleen kerran esteenä toimi bussin alkolukko 
ja lopulta ilmeisesti myös akkujen tyhjeneminen. Hieman aikataulusta 
myöhässä pääsimme lopulta liikkeelle ja myös pienten harhailujen jälkeen 
löysimme suunnan kohti Oulua. 

Loppumatkasta bussia ei enää sammutettu, jotta ei tarvinnut puhaltaa 
alkolukkoon... 

Uskomatonta mutta totta, lopulta selvisimme Ouluun väsyneinä ja uupu-
neina, mutta jälleen monta monta kokemusta rikkaampana!

-outsei
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Onko sinussa Pohjoista voimaa?
Oulun Energia -konserni kattaa  
koko energia-alan arvoketjun:  
raaka-aineiden tuotannon,  
sähkön ja lämmön tuotannon, 
jakelun ja myynnin sekä näihin  
liittyvät erilaiset palvelut.

Pohjoista voimaa -ajattelumalli on 
toiminnassamme keskeisellä sijalla. 
Pohjoinen voima vaikuttaa  
päivittäin pohjoissuomalaisten  
ihmisten hyvinvointiin ja  
yritysten kilpailukykyyn. 

Edullisesti, varmasti ja ympäristö- 
ystävällisesti tuotettu energia  
työllistää suoraan ja välillisesti  
satoja pohjoissuomalaisia.

Lisätietoa kesätöistä energisessä  

työyhteisössämme osoitteessa  

www.oulunenergia.fi

Haemme 

kesätyöntekijöitä 

eri tehtäviin, 

hakuaika on 1.1.2013 - 

28.2.2013. 



Hallitus 2012 kiittää ja kumartaa
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Hallitus 2012 kiittää ja kumartaa
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Making a lasting impact, not a quick impression.

Our project. 
Your legacy.

Summer trainee opportunities 2.1.-28.2.2013

A better world begins with you at www.abb.fi/kesatyo
You find us also at www.facebook.com/ABBUralle



LINNANMAA 16.1.2013
KLO 9-16

www.pestipaivat.fi



Mitäs tännää syötäs?

Teksun toimitus kantaa kortensa kekoon opiskelijoi-
den hyvinvoinnin puolesta esittelemällä maukkaita ja  
ravitsevia ruokia.Tällä kertaa ruokana perinteinen 
espanjalainen aamupala Huevos Rancheros.

Valmistusaika: 15-20 minuuttia
Kustannukset: Ei paljoa (riippuu makkaroista)

Huevos RancHeRos 
(n. 4 annosta)

Ainekset:
• 4 tuoretta chorizoa tai muuta raaka- 

makkaraa (ei siis sitä metukan kaltaista)
• 1 sipuli silputtuna
• 1 punainen chili silputtuna
• 1 punainen paprika silputtuna
• 1 tölkki (400-500g) tomaattimurskaa
• 2 oreganonoksaa tai tunteella kuivattua oreganoa (pizzamaustekin käy)
• suolaa
• 4 kananmunaa

1. Viipaloi makkarat ja paista pannulla keskilämmöllä muutama minuutti.
2. Lisää sipuli, chili ja paprika. Jatka paistamista vielä muutama minuutti.
3. Lisää tomaatti, oregano ja suola. Hauduta n. 10 minuuttia.
4. Tee kastikkeeseen 4 syvennystä ja riko munat niihin. Laske lämpö miedolle ja 
peitä kannella. Ruoka on valmis kun muna on sopivan kovaa makuusi.

kokin vinkki:
Jos olet kasvissyöjä, jätä pois makkarat ja muna. Syödessäsi kyräile kateellisena 
lihansyöjiä. Koita saada edes hieman nautintoa syyllistämällä heitä barbaaristen 
tapojensa johdosta.

PlussAt:
+ Erittäin hyvää 
+ Täyttävää
+ Helppo valmistaa
+ Sopii pääruoaksi

miinukset:
- Hyviä raakamakkaroita ei joka  
kaupasta löydy. Kokeile korvata  
suosikkikäivärälläsi.

Mitäs tännää syötäs?

Aasialainen papupata

Erityisesti miehillä vaikuttaa usein olevan perusteettoman negatiivinen 
asenne kasvisruokaa kohtaa. Asenne perustunee turhaan turhan vouho-
tuksen lisäksi huonoihin kokemuksiin mauttomista ja niljakkaista kas-
viksista laitosruoissa. Kasviksista saa kuitenkin hyvää ruokaa, kun niitä 
käsittelee ja maustaa oikein. Kannattaa muistaa, että suurin osa maail-
man väestöstä elää pääosin kasvisruoalla ja Suomessakin syötiin lihaa 
melko vähän vielä muutama vuosikymmen sitten, joten hyviä reseptejä 
kyllä löytyy.

Tämän ruoan pääosassa ovat palkokasvit, koska niiden avulla saa kasviruoasta 
hyvin proteiinipitoista ja maistuvaa. Myös monia tärkeitä hivenaineita löytyy 
runsaasti. Tämä ruoka ei kaipaa mitään lisuketta mutta maistuu paremmalta 
leivän kera.

Ainekset (ainakin 4 annosta):

· Mittaa palkokasvit ennen liotusta
· kikherneitä 1 dl, keittoaika 1 h
· vihreitä linssejä 1 dl, keitä 20 min.
· mungpapuja 1 dl (tai kidneypapuja), keitä 12 min. 
· mustasilmäpapuja 1 dl (tai valkoisia papuja), keitä 10 min.
· kookosmaitoa 1 tölkki
· vihreä currytahna 3 tl
· valkosipuli 2 kynttä silputtuna
· inkiväärimurskaa 1 tl
· sitruunaruohotahna 1 tl
· kaffirlimen lehti
· kuivattu chili 1 kpl
· hunajaa 2 tl
· punasipuli silputtuna
· liemikuutio: kana tai kasvis
· porkkana suikaloituna
· balsamiviinietikkaa maun mukaan
· thai-kalakastiketta oman maun mukaan.

Plussat:
+Halpaa
+Erittäin hyvää!
+Ravitsevaa
+Maailma pelastuu
+Mausteiden käyttö

Miinukset:
-Paljon ainesosia
-Ei onnistu, jos et muista liottaa papuja 
ajoissa
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Loita palkokasveja erillisissä astioissa jääkaapissa yön yli ja siivilöi vesi pois. Eri 
palkokasveilla on hyvin erilaiset keittoajat, joten lisää ne yksitellen kattilaan ja keitä 
kypsiksi väljässä vedessä. Tarkista keittoajat paketista. Ylikypsiksi keitettynä palko-
kasvit hajoavat muhjuksi eikä maku ainakaan parane. Lopussa näitäkin keitellään vielä 
hetki muiden ainesten kanssa, joten pari minuuttia lyhyempi keittoaika ei ainakaan 
haittaa. Suunnilleen linssien lisäämisen aikaan voit aloittaa liemen valmistamisen. 

· Lämmitä tilkka öljyä kattilassa. Kuullota valkosipulia, inkivääriä, kaffirlimen 
lehteä ja chiliä pari minuuttia keskilämmöllä.
· Lisää sipuli ja sitruunaruoho ja kuullota muutama minuutti. Älä ruskista!
· Lisää currytahna ja paista noin minuutti.
· Lisää kookosmaito, hunaja ja liemikuutio. Jos haluat lisätä thai-vaikutteita 
lisää 1 tl tai enemmän thai-kalakastiketta. Maista milloin riittää. Sekoita hyvin ja keitä 
miedolla lämmöllä liemi hieman sakeammaksi.
· Lisää porkkana ja keitä noin 5 minuttia.
· Lisää pavut.
· Lisää balsamiviinietikkaa maun mukaan ja suolaa mikäli tarvitsee. Maus-
teiden sopivan määrän voi todeta vain maistamalla
· Kun pavut ovat pehmeitä ja lämmenneet on ruoka valmis. Poista chili ennen 
tarjoilua.

Tarjoile syviltä lautasilta tai kulhoista. Mikäli olet übermacho, joka uskoo lihan-
syönnin ylemmyyteen muista tarkistaa syönnin jälkeen onko munat vielä tallella ja 
kasvoiko sinulle yllättäen tissit.
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Mitäs Tännää juotas?
Jouluisin mielin tämänkertainen palstamme esit-
telee oman versionsa glögin valmistusohjeesta 
pikkujoulukauden rientoihin
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Glögi Teksun tapaan

- Valmista glögijuomaa
- Opiskelijabudjettiin kelvollisesti mahtuvaa punaviiniä
- Kirkasta, maustamatonta alkoholijuomaa (edelleen, edullisuus plussaa)
- Pikku tujaus kanelia

Huomattakoon ensimmäisenä ettei aineksien määriä ole neuvottu. Tämä siksi, että 
alkoholin määrää kannattaa muuttaa illan edetessä oman makunsa mukaiseksi. 
Yleensä siis aloitetaan miedommalla setillä ja tehdään seuraavista kattilallisista 
portaittain vahvempia (terveen järjen rajoissa tietenkin).

(Ainessuhteiden jatkuva testimaistelu myöskin huomattavasti edesauttaa kokkaa-
jan jouluista mielentilaa)

Glögiä lämmitettäessä on hyvä ottaa 
huomioon alkoholin ikävä taipumus 
haihtua yli 78,5 celciusasteen lämpötiloissa.

=> Elä anna sen kiehua!

Toivon teille oikein hyvää Joulua ja hyvää glögiä



Puheenjohtajat 2012 toivottavat kaikille
hyvää uuttavuotta 2013
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Tasa-arvovaltuutettu vastaa
Tasa-arvovaltuutettu on kiitollinen jäsenistölle, että voi jatkaa pestiään myös ensi vuoden ajan. Ylläpitääk-
seni ammattitaitoani näiden vaikeiden tasa-arvokysymysten äärellä, olen käynyt myös EU-rahoitteisessa sisä-
asianministeriön järjestämässä yhdenvertaisuuskoulutuksessa. Tilaisuudessa oli tarjolla Dallas-pullaa, joita 
söin kaksi. Kysymyksiäkin jäsenistöltä on jälleen sadellut useampia, ja käsittelen niistä nyt joitakin.
Matkallani etelään Teekkarius 140v -juhlille, nautiskeltuani pullollisen Fernet Brancaa, minua lähestyi ton-
tuksi epäilemäni hahmo. Sellainen hilpeän oloinen punanuttuinen partasuu, joka lähestyi minua raideliiken-
teeseen liittyvällä kysymyksellä. Kuulemma heidän keskuudessaan on ollut pohdintaa tasa-arvoisesta junasta. 
Kertomansa mukaan tällä tarkoitetaan sellaista junaa, jossa yksikään vaunu ei joudu keulille, eikä myöskään 
letkan viimeiseksi.
Alan vahvasti epäillä, että kysyjä olikin tontun sijaan koneteekkari, sillä kelläpä muulla olisi tuonkaltaisia 
antropomorfistisia ajatuksia junanvaunuista. Joka tapauksessa totesimme yhteistuumin tällaisen tasa-arvoisen 
junan olevan mahdollinen vain siinä tapauksessa, että juna muodostaa renkaan, jossa perä liittyy keulaan. En 
tosin voi kuvitella, minkälaiseen liikennöintiin tuollainen juna soveltuisi, mutta joulumielillä jo ollessani, 
lupauduin selvittämään kuinka monta vaunua tuollaisen junan kokoaminen mahdollisesti vaatisi.
Aluksi täytyy määritellä vaunujen dimensiot tätä tarkoitusta varten. Oletamme, että kaikki vaunut ovat saman 
mittaisia pituudeltaan, leveydeltään, aisan mitaltaan ja kunnollisen liitokseen vaadittavalta liikkumavaraltaan. 
Vaunun pituuden ollessa sama, selvitettäväksi jää lähinnä missä kulmassa vaunut voidaan liittää toisiin.
Keskimääräinen junanvaunun aisan mitta (A) vuonna 2007 tehtyjen tutkimusten (1) perusteella on jotakuinkin 
14 pituusyksikköä ja vaunun leveys (l) NASA:n käyttämien arvojen (2) mukaan 50 persentiilille on 35,8 pitu-
usyksikköä. Kirjallisuudesta ei löytynyt tietoa keskimääräisestä vaunun puskurin koosta, joten tämän jouduin 
arvioimaan tutkimalla silmä kovana ohikiitävien junanvaunujen puskureita. Tämä tosin ei ollut suuri on-
gelma, koska asun suhteellisen vilkasliikenteisen rautatieaseman vieressä, mistä oli helppo tehdä havaintoja. 
Myös liitoksen liikkumavaran arviointiin jouduin käyttämään omia havaintojani vaunujen liitoksen laadusta 
ja niihin liittyvästä hydrauliikasta. Puskureiden ja liikkumavaran yhdessä aiheuttama mitta, joka täytyy aisan 
mitasta vähentää (Δ) arvioin havaintojeni perusteella olevan vähintään n. 8,5 pituusyksikköä, joten kään-
tymävaraan käytettävissä oleva aisan mitta (a) on A – Δ = 14 - 8,5 = 5,5.
Ongelmassa käytettävä junanvaunu siis voidaan yksinkertaistaa seuraavanlaiseksi malliksi:

Kuva 1. Yksinkertaistettu malli 
junanvaunusta. Josta voidaan 
trigonometriaa soveltaen ratkaista 
kulma α:

   Kuva 2. Vaunujen välinen maksimikulma
   Kulma α voidaan siis ratkaista yhtälöstä:
   tan α = a / (l/2)
   tan α = 5,5 / (35,8/2)
   mistä α = 17,080233571891379147845795758655°
   Tämä on siis vaunujen välinen maksimikulma, ja kun täysi ympyrä (360°)  
   jaetaan tällä luvulla saadaan tarvittavien vaunujen vähimmäislukumäärä:  
   21,076995140888779478867267173562, joka pyöristyy ylöspäin 22:ksi.

Tasa-arvoinen juna voidaan siis saada aikaan 22:lla vaunulla. Toivottavasti tämä tieto on hyödyksi  asiasta 
kyselleille, ja miksei muillekin raideliikenteestä tällä tasolla kiinnostuneille.

Lähteet:
(1) Wylie, K.; Eardley, I. (2007). “Penile size and the ‘small penis syndrome’”. BJU international 99 (6): 1449–1455

(2) NASA-STD-3001, Volume I, Section 3 (Figure 3.3.1.3-1, dimension No. 457) 
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Toinen kysymys, jota käsittelen tuli fuksipallerolta sähköpostitse:

Hei. Olen ensimmäisen vuoden tietotekniikan opiskelija.  Olen täysin puna-vihersokea, eli en kykene erot-
tamaan näitä kahta väriä toisistaan ollenkaan. Lisäksi monet näiden värien sävyt sekoittuvat myös tiettyihin 
oranssin, keltaisen ja vaalean ruskean sävyjen kanssa.
Enimmäkseen tästä ei ole mitään haittaa, mutta syyslukukauden ensimmäisellä viikolla pienryhmänohjaa-
jani sopi tapaamisen vihreille naulakoille, johon en koskaan löytänyt. Yliopisto on niin kovin iso rakennus. 
Jonkun naulakon vieressä seisoskelin puolisen tuntia, mutta ilmeisesti kyseessä ei ollut oikea paikka, kun 
ketään muita ei ilmestynyt paikalle. Koen olevani sieltä ujommasta päästä ja en kehdannut soittaa pienryh-
mänohjaajaltani lisäohjeita. Jälkeenpäin sanoin olleeni sairaana.
Vieläkään minulle ei ole selvinnyt missä nämä vihreät naulakot sijaitsee, tästä syystä en ole myöskään voinut 
hankkia ennakkolippuja mihinkään bileisiin, vaan ovelta olen lippuni aina hankkinut, jos jonnekin olen us-
kaltautunut fuksipisteiden toivossa. Missähän nuo vihreät naulakot sijaitsee, ja eikö niitä voisi kutsua jollakin 
toisella nimellä?

- Värisokea 2012

Hei, Värisokea 2012. Valitettavasti vihreät naulakot on niin vakiintunut nimitys, ettei asialle taida olla tässä 
vaiheessa enää mitään tehtävissä. Ne kuitenkin sijaitsevat siinä fysiikanlaitokselle menevän oranssin käytävän 
isompien vessojen edustalla. Vessat tunnistat punaisista ovista. Onnea etsinnöille, ja hyvät joulut!

- Tapani

Tällä palstalla tasa-arvovaltuutettu vastailee säännöllisesti jäsenistöltä tulleisiin tiedusteluihin. 
Kysymyksiä voi esittää esimerkiksi sähköpostin välityksellä 
(tasa-arvovaltuutettu@oty.fi) 
Tasa-arvovaltuutettu pitää myös hyvin säännöllisesti päivystystä kohteessa Kirkkokatu 10 
sunnuntai-iltaisin klo 22:00-02:00. Ilmoitathan esittämäsi kysymyksen yhteydessä, mikäli siihen 
voi vastata tällä palstalla ja millä nimimerkillä tahdot esiintyväsi.
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Laulumarathonin satoa humalan vuonna 2012

Laulukalu hoilattiin tänä syksynä läpi 8.11. Teekkarius140v -juhlaviikon 
tiimellyksessä. Päivä alkoi jo yhdeksältä aamusaunan ja äänenavausbrunssin 
merkeissä. Tortillaa naamariin ja itse laulaminen alkoi kello 12.00. Aikaisesta 
aloituksesta johtuen biisien kanssa ei turhia hötkyilty, vaan vastaan tulleita 
outoja biisejä opeteltiin syntikan ja internetsin avulla. Paikalla oli startissa 
toistakymmentä laulajaa, ja määrä kasvoi illan sanoituskilpailuja kohti men-
täessä. Kisan startatessa kello 20 Talo oli täysi. Kisojen jälkeen laulu jatkui 
ja Kalu saatiin finaaliin kello 03.10. Aikaa hommaan meni siis viitisentoista 
tuntia.

Illan kilpailussa sanoitustaitoja miteltiin neljässä sarjassa:
1.Kiltasarja (Pakolliset sanat: meininki, fani, mallas) 
2.Talosarja (Sarja ylistää Teekkaritaloa ja sen 20-vuotista historiaa)
3.Rattosarja (Sarjassa haetaan rattoisasti ULAhtavia kappaleita) 
4.TEK-sarja (Sarjan aiheena on Tempaus)

Yleistaso oli kisoissa erittäin kova, joskin Kiltasarjan ykköspalkinto jätettiin 
jakamatta, sillä Tuomaristo ei katsonut sitä ansaitun. Pitkällisten kädenvään-
töjen jälkeen sanoitusten paremmuusjärjestykset saatiin selville.
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!

Seuraavassa sarjojen parhaat biisit: 
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Kiltasarja:
2. SIK – Sähkö-possun vuosijuhlat
(Putte-Possun Nimipäivät)

Sikkiläisten vuosijuhlaa eilen vietettiin, 
vierahiksi monta vanhaa jarruu kutsuttiin. 
Ensin vettä shotilliset heille tarjottiin, 
sitten vielä limpparia kaadettiin. 
;,; Ja siellä kaikki oli ihan selevin päin, 
oi jospa oisin kotiin jäänyt yksinäin! ;,;

Seuraavaksi veden sijaan Taxi-vodkaa sain. 
Sitä mielin iloisin mä monta kertaa hain. 
Soppasenkin lempijuomaa kohta fanitin, 
kun peltikattoo tuopillisen tilasin. 
;,; Ja siellä meininki alkoi olla pilvissä, 
voi herranjestas, olen kohta kännissä! ;,;

Saunassa ja tiskillä ja jossain pördäsin, 
mallastakin kittasin ja käpsit pelasin. 
Aamulla kun munasillaan kotiin palasin, 
avaimitta oven ripaa halasin. 
;,; Ja juttu kertoo et mulla oli mukavaa 
oi jospa voisin muistikuvat palauttaa!;,;

3. Prose – Mallasappro
(Paratiisi)

Kun mä matkaan starttasin, oli päivä ihanin
Leimat puuttui ja kuivasi silloin suu.
Minä ajoin menkäämme, nyt Graaliin kaljalle
Mietin nyt Appro tää onnistuu.

Tiskille kun istuttiin, yhdet pienet tilattiin
Olut vaahtosi kuin meri kuohuaa
Heti kaljat kumottiin, liiat vedet laskettiin
Oli meininki niin huumaavaa.

Oi, jos tutkinnon mä joisin kaikkein korkeimman
Tuon tohtorin arvon tosi mahtavan
Mutta enhän sitä tee, pelkkä A:kin riittänee
Kun sun mallastasi vain maistaa saan

Finaaliin kun saavuttiin, ”fani” tarttui niskaan kii
Painin kiihkeään rytmiin kun taivuttiin
Pitkää sylkeä heitin vain, siivouslaskun muistoks sain
Näillä Teekkarit keulii vuosittain

Oi, jos tutkinnon mä joisin kaikkein korkeimman
Tuon tohtorin arvon tosi mahtavan
Mutta enhän sitä tee, pelkkä A:kin riittänee
Kun sun mallastasi vain maistaa saan

3. Kone – Ajetaan Mellakalla

(Ajetaan tandemilla)

Sinä tulin Englannista, Solihullin kaupungista
Maltaisesta aitiosta musta uuden fanin sait

Vaeltelit valtateitä kontti täynnä päihtyneitä
Älä kyydistäs mua heitä nyt kun seison jaloillain!

Ajetaan me Mellakalla
Rempataan ja kiihdytellään
Rajakylän Kulkurilla
mietitään missä määränpää

Mellakalla Toppilassa, Heinäpäässä, Koskelassa
Meiningeissä parhaimmissa syy on että kyytiin jäin

Katto päällä pakkasella kotiin kelpää hurruutella
Wappuna taas taivaan alla, vaikka sitten selvinpäin

Ajetaan me Mellakalla
Rempataan ja kiihdytellään
Raksilassa marketeilla
mietitään missä määränpää

Olen koonnut nostureita, kaupitellut kaapeleita
mitoittanut laakereita kunnes lehdot lakastui

Maastoauto maailmalta meille paloasemalta
yhä näytti kauneimmalta, jälleen siihen rakastuin

Ajetaan me Mellakalla
Rempataan ja kiihdytellään
Torinrannan aukiolla
mietitään missä määränpää
Ajetaan me Mellakalla
Rempataan ja kiihdytellään
Linnanmaalla lipastolla
mietitään missä määränpää
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Talosarja:

1. TeeKu - Wanha Peltikatto
(Vanha Holvikirkko)

Jo Wappu tullut on, Talo soi, kylä kukkuu
vain vanhan peltikaton mutkat kuulee musiikin
nuo säkeet soivat taas takajoukko kun nukkuu
nyt solistina laulaa alku uuden teekkarin

kun Talon valot myöskin jo silmänsä sulkee
hän haalarissaan vielä hiipii saliin hiljaiseen
ja yöhön keväiseen hymni kauniina kulkee
hän Teekkariksi aikoo, siksi laulaa itsekseen

Jos kerran hän yhdessäkin laulaa näin saa
se unta on vielä, mutta innostavaa
Kun Talon nurkat soivat ja tolpat resonoivat
ne tukeansa toivat mitä toivoi hän

Ja Wappuna kun saa fuksilakki tulikuolon
nuo hautajaiset kaiken kansan ilostuttaa saa
tuo poika unissaan näkee Teekkarikuoron
ja ne tuhkat jotka Kuivasjärven syliin uppoaa

Hän vielä fuksi on vaan jo syksyllä saattaa
kai undulaatin vanhan kaartin kanssa kajauttaa
kun vielä kerran saa vetosolmua kantaa
hän tietää että teekkarius se säilyy ainiaan

Jos kerran hän yhdessäkin laulaa näin saa
se unta on vielä, mutta innostavaa
Kun Talon nurkat soivat ja tolpat resonoivat
ne tukeansa toivat mitä toivoi hän

Ja Wappuna kun saa fuksilakki tulikuolon
nuo hautajaiset kaiken kansan ilostuttaa saa
tuo poika unissaan näkee Teekkarikuoron
ja ne tuhkat jotka Kuivasjärven syliin uppoaa

2. OTiT – Sata iltaa tuhat yötä Talolla
(Sata kesää tuhat yötä)

Sille Talolle koskaan ei löydy vertaa
(Teekkartalo, paras talo)
Siellä sammunut olen monta kertaa
(Teekkartalo, paras talo)
Siellä saunassa kaadoin kiljua kolpakkoon
(Teek-kar-talo – ja aina jano)
Siellä Wappu houkutti uimaan jorpakkoon

Öisin kutsusi aina kuulen
(Teekkartalo, paras talo)
Siihen vastaan irkissä ”Varmaan tulen!”
(Teekkartalo, paras talo)
Annat kullekkin muistot rankimmat elämässään
(Teek-kar-talo – ja aina jano)
Siksi tuon myös fuksini iltaa viettämään

Sata iltaa tuhat yötä ainakin
vietän luonasi sun
(Teekkar-, Teekkartalo)
Sata iltaa tuhat yötä rakkahin
oot sä kotini mun
(Teekkar- Teekkar- Teekkartalo)
Sata iltaa tuhat yötä uudelleen
Laulan holveissa sun
(Teekkar, Teekkartalo)
Sata iltaa tuhat yötä saunoen
Koulutan fuksini mun
(Teekkartalo, paras talo, Teekkartalo, paras talo)

Sinua ilman ei saavu kesää
(Teekkartalo, paras talo)
Ei ala Wappu vaikka saisi pesää
(Teekkartalo, paras talo)
Saavun vielä kerran sillä saat minut innostumaan
(Teek-kar-talo – ja aina jano)
Tulkoon pimeä syksy, jos vain vietän sen lauteillas

Sata iltaa tuhat yötä ainakin
vietän luonasi sun
(Teekkar-, Teekkartalo)
Sata iltaa tuhat yötä rakkahin
oot sä kotini mun
(Teekkar- Teekkar- Teekkartalo)
Sata iltaa tuhat yötä uudelleen
Laulan holveissa sun
(Teekkar, Teekkartalo)
Sata iltaa tuhat yötä saunoen
Koulutan fuksini mun
(Teekkartalo, paras talo, Teekkartalo, paras talo
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Sata iltaa tyttösiä vonkailen
laulain parvellas sun
(Fuksi-, fuksitytöt)
Sata iltaa paskaa läppää laukoen
nousen tuoleilles sun
(Oon mä nämä jutut kuullu)
Sata iltaa teekkarhymnin laulaen
kiipeen tolppiisi sun
(Liuku-, liukumäki)
Sata iltaa kohmeloa vältellen
pyyhin laattojas sun.

Teekkartalo, paras talo
Teekkartalo, paras talo!

3. Optiem – Sata iltaa, tuhat kaljaa
(Sata kesää tuhat yötä)

Sille Talolle koskaan ei löydy vertaa,
sinne suuntaan mä vieläkin monta kertaa.
Kaksi vuosikymmentä pystyssä kestänyt,
Kaijonharjun nuorisoseurankin rellestänyt

Fuksikin kutsusi aina kuuli,
Jarrummillakin siellä on hyvä tuuli
Talo mahtavin tupsulakkista miellyttää,
Seinäs alkuillasta vinolta jo näyttää

Sata iltaa, tuhat kaljaa ainakin
nautin suojassa sun.
sata iltaa, tuhat kaljaa myöhemmin
muodoistas humallun.

Sata iltaa, tuhat kalja kaikkineen,
oisit mun Talonain.
Sata iltaa, tuhat kaljaa poikineen,
saunassa laulaen ain.

Takuuvuokravaroilla sisustettu,
moneen kertaan vessatkin laatoitettu.
Mahtunut on paljon viides vuosisataan,
vielä enemmän mahtuu toiseen mokomaan.

Sata iltaa, tuhat kaljaa naamariin,
basson jytke raikukoon.
Sata iltaa, tuhat kaljaa tietenkin
naapuritkin tanssikoon.

Sata iltaa, tuhat kaljaa juotuaan,
neliveto päällä on.
Sata iltaa, tuhat kaljaa sammumaan,
munasillaan toimistoon.

(Modulaatio)
Uusi nousu, liikaa viinaa, lisää vaan,
Pöydillä hyppien aina.
(Naiset) Ihmisiksi ollaan, toisiin tutustutaan,
(Miehet) saunan lauteilla nain.

(Hitaasti:)
Aamu koittaa, elo voittaa, pelottaa
krapula monella on.
Muisti pätkii, käsi sätkii, ihanaa,
Talomme mahtavin on!
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Rattosarja:
1. OTiT – Rattosarja
(Kaksi kättä hississä)

Ra-ra-rattoisammin
Ra-ra-Radiossa...
Ra-ra-rattoisammin
Ra-ra-Radiossa...
:; Rattoisammin! Radiossa! ;:

Mahtava meininki ratossa, peace and love, peace and love
kajahtava tunnelma katossa, oulunpojat hikisessä kopissa.
Ra-ra-rattoisammin
Ra-ra-Radiossa...

Wesibussi keinuu tahdissa, up and down, up and down
Tupsulakit heiluu tahdissa, meikäläiset nauttii sahdista
Ra-ra-rattoisammin
Ra-ra-Radiossa...
*tukutuku tukutuku tuokaa kalijaa*

ens wappuna kummia kuuluu
saadaan oma wappuradio Ouluun
milloin alkaa nyt ratto jo kajahtamaan
tahdo en enempää sua oottaa
kovin jo kuulohermoja polttaa
saisi alkaa nyt ratto jo kajahtamaan

Susikoira roi oli Oulussa
on radion ääressä koulussa! vai mitähä!
;: sima sihisi sessessä :;
Susikoira Roi oli Oulussa
on radion ääressä koulussa! vai mitähä!
;: ote tiukasti tississä :;

Ra-ra-rattoisammin
Ra-ra-Radiossa...
Ra-ra-rattoisammin
Ra-ra-Radiossa...
:; Rattoisammin! Radiossa! ;:

digi digi taajuusmoduulissa, U.L.A. U.L.A.
Rattoisaa menoa kopissa, oulunpojat hikisessä kopissa.
Ra-ra-rattoisammin
Ra-ra-Radiosa...

Aamulla nousee krapulasta, up and go, up and go
älinää kuuluu radiosta, saa lähdevettä alkosta
Ra-ra-rattoisammin
Ra-ra-Radiossa...
*tukutuku tukutuku tuokaa kalijaa*

ens wappuna kummia kuuluu
saadaan oma wappuradio Ouluun
milloin alkaa nyt ratto jo kajahtamaan
tahdon en enempää sua oottaa
kovin jo kuulohermoja polttaa
saisi alkaa nyt ratto jo kajahtamaan
kajahtamaan
kajahtamaan
kajahtamaan

kajahta – UH!

2. Kone – Radio Ratto
(Radio Ga Ga)

Mä yksin oon ja Wappu on
ja oloni on iloton
Mut ehkä vältän ahdingon
kun käännän päälle radion

Saan kuulla menon Tampereen
mut minne tänään mä Oulussa meen?
Ja mistä saan mä krapulaan
virkistävää tunnelmaa?

En haluu taustakohinaa
en toisen Wapun tohinaa
Mä tarvitsen lähettimen
mi kertoo vain oleellisen
Sun aikas on, sun hetkes koittaa
Sun ula-aaltos tavoittaa
Radio

Kaikki huutaa Radio Ratto
Radio Ratto x2
Kaikki huutaa Radio Ratto
Radio Ratto x2
Radio Rat-to
Radion haluun
Radio, missä tapahtuu?

Mä kuulen showt ja musiikin
Tahtoisin juontaa itsekin
Nyt lähetys omalaatuinen
saa läpi kulkee korvien

Kun tunget korvakäytävään
niin ehkä suhun koukkuun mä jään
Siis tänne jää, sua tarvitaan
Wappupurjeisiin puhaltaan
Sun aikas on, sun hetkes koittaa
Sun ula-aaltos tavoittaa
Radio

Kaikki huutaa Radio Ratto
Radio Ratto x2
Kaikki huutaa Radio Ratto
Radio Ratto x2
Radio Rat-to
Radion haluun
Radio, missä tapahtuu?
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3. YMP – Ratto irti
(Sokka irti)

Ratto irti
Se kuuluu päivin öin
Ryyppäsin vaan Wapun, kurssit laiminlöin
Ratto irti
Se kuuluu päivin
öin Ryyppäsin vaan Wapun, kurssit laiminlöin

Jos sä oot tullu mukaan vaan mussutteleen,
ni oisit jääny kotiis vaan runkutteleen
Oulu laulaa ja Waputtaa
ku radio kuuluu, pauhaa ja koukuttaa.
Lähetys raikaa, sanojen taikaa.
Täs Wapus en ainakaan Novaa kaipaa.
Jos haluttaa viettää Wappu tai pari,
ni siin on sit turha vetistellä, Rami.
Kun suu vetää, suu vetää.
Ei muutaku lärväämään eli elään.
Ei anneta uuden radion kaatuu.
Ei Wappu radioon kuulu jos radio ei Wappuun.

Ratto irti
Se kuuluu päivin öin
Ryyppäsin vaan Wapun, kurssit laiminlöin
Ratto irti
Se kuuluu päivin öin
Ryyppäsin vaan Wapun, kurssit laiminlöin
Oo-oo-oo-oo-ooo! Ratto irti, jee! Ratto irti, jee!
Jee-ee-ee-eee! Ryyppäsin vaan Wapun, fuksit laiminlöin.

Kun radio alkaa nyt kuulumaan, mä en tunne krapulaa
Tän Wapun sählään, radios häslään
Kuulun pitkin Oulua
Kun radio alkaa nyt kuulumaan, mä en tunne krapulaa
Tän Wapun sählään, radios häslään
Kuulun pitkin Oulua

Ratto irti
Se kuuluu päivin öin
Ryyppäsin vaan Wapun, kurssit laiminlöin
Ratto irti
Se kuuluu päivin öin
Ryyppäsin vaan Wapun, kurssit laiminlöin
Oo-oo-oo-oo-ooo! Ratto irti, jee! Ratto irti, jee!
Jee-ee-ee-eee! Ryyppäsin vaan Wapun, fuksit laiminlöin.
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TEK-sarja:
1.  OTiT – Sata fuksia renkaat vaihtaa
(Sata salamaa)

Pimenee valkeat maat
pikatiet liukastuvat
Katujen lapset piiloutuu
kun kesärenkaat liukuu

Vaihtaisitte sliksit jo pois
apua tarjolla ois
nastat konttiin, marketille
ne alle vaihdetaan

Kun sata fuksia renkaat vaihtaa
ja kaikki tunkit räjähtää
vastuuvapautus suojaa antaa
rahhaa kaljoihin jää
Vain yksi Teekkari jäljet korjaa
ja käsin pultit kiristää
pian autot baanalle lähteä saa
Sika uskaltaa hengittää

Hirvet taas liikkeellä on
porotokka uskomaton.
Oravat puista maantielle käy
ne nastarenkaat säästää

Vanha Ooppeli kiihdyttää
pitkin öistä kaitoväylää
Teekkari etteen ilimestyy
ja kotiin selviää

Kun sata fuksia renkaat vaihtaa...

On tuolla tuhat nelijalkaista
ja yksi niistä minä oon

Kun sata fuksia renkaat vaihtaa
ja käsin pultit kiristää
meiltä vastuuvapautus suojaa antaa
Sika uskaltaa hengittää
meiltä vastuuvapautus suojaa antaa
Sika henkensä saa pitää

2. YMPin pimpulat – Temmataan
(Heilutaan)

Into nousee kuin oltais me fukseja taas
Jotka Sika on jälleen saanut tempailemaan
Nytpä yhdessä tehdään me historiaa
Jälleen Teekkarihenkeä levitetään

TEKki auttaa taas mua
Siispä autan mä sua
Kyllä Teekkaritkin osaa joskus olla fiksuja!

Oli kevät tai syksy niin me tunkataan
Mennään kaupungillekin me äänestämään
Ollaan torilla pyydetty: “Tuu mukaan vaan”
Kun Teekkarit Wappuna on touhussa taas

TEKki auttaa taas mua
Siispä autan mä sua
Kyllä Teekkaritkin osaa joskus olla fiksuja!

Hei me temmataan taas eli nyt ei koijata
Ehkä hupaillaan vähän eikä ketään harmita :)
Hei me temmataan taas eli nyt ei koijata
On yhteishenki tärkeä, ei toista jätetä
Ei se meidän syy oo
Jos ei kaikki tajua
Tempauksien idea
On jakaa iloa (HEI!)

Wappuuu
Saunakin jälleen taas kulkee
Siis löylyihin vaan
Dippaan
on vielä kaikilla matkaa
Taas iloitaan

Hei me temmataan taas eli nyt ei koijata
Ehkä hupaillaan vähän eikä ketään harmita :)
Hei me temmataan taas eli nyt ei koijata
On yhteishenki tärkeä, ei toista jätetä

Ei se meidän syy oo
Jos ei kaikki tajua
Tempauksien idea
On jakaa iloa (HEI!)

3. Optiem – TEKin kämmenellä

TEKin kämmenellä
ei pelkää Teekkari,
TEKin kämmenellä
ei pelkää alumni.
Kaikille kassasta riittää,
kaikille etuja on.
TEKin kämmenellä
ei Eetukaan oo turvaton.

TEKki meitä kutsuu
joukolla tempaamaan.
Jouko meitä kutsuu
vaihtamaan renkaitaan.
Fukseja ei TEK hylkää
lastensa kanssa se on.
TEKin kämmenellä
ei kukaan ole korkkaamaton.
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