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Työmaainsinöörinä  
Raide-Jokerilla
”Aloitin vuonna 2018 työnjohdon harjoittelijana. Ennen Raide-Jokeria ehdin 
työskennellä Riihimäen ratapihalla, Kemijärvellä päällysrakenneurakassa 
ja Pännäisten kolmioraideurakassa. NRC:llä pääsee tekemään monenlaisia 
hommia.

Työtehtäviini kuuluu mm. työnaikaisten liikennejärjestelyiden toimivuuden 
takaaminen, lupa-asioiden hoitaminen, ympäristöasioiden käsittely sekä 
turvallisuusvastaavana toimiminen. Tekemällä oppii mielestäni parhaiten.”

Teemu Mikkola, työmaainsinööri

Raide-Jokeri on Helsingin ja Espoon uusi, moderni pikaraitiolinja. Muita projekteja ja  
työmahdollisuuksia meillä on ympäri Suomen. Rakennus- ja sähköalan opiskelijoille  
tarjoamme kesätöitä sekä opinnäytetyöpaikkoja.

NRC Group – Pohjoismaiden johtava raideinfra-alan urakoitsija. Katso uramahdollisuudet nrcgroup.fi
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Pääkirjoitus

-. .- .. -. / -- .- .- .. .-.. -- .- -. .-.. --- .--. ..- 
-. / -.- -.-- -. -. -.-- -.- ... . .-.. .-.. .- / --- -. / 
.... -.-- ...- .- / --- .--. . - . .-.. .-.. .- / ..- ..- 
... .. .- / - .- .. - --- .--- .- / -.- ..- - . -. / . ... 
.. -- . .-. -.- .. -.- ... .. / -- --- .-. ... . .- .- -.- 
-.- --- ... - . -. / -.- .- -.-- - - --- .- .-.-.- / -- .- 
.- .. .-.. -- .- -. .-.. --- .--. .--. ..- ..- -. / ...- 
--- .. / ...- .- .-. .- ..- - ..- .- / -- -.-- --- ... / 
-- --- -. .. -. / -- ..- .. -. / - .- ...- --- .. -. / -.- 
..- - . -. / ...- .- .. -.- -.- .- .--. .- / -.- ..- -. - 
--- .. .-.. . -- .- .-.. .-.. .- / .--. . .-. ..- ... ... . 
.-.. ...- .. -.-- - -.-- -- .. ... - .- .. - --- .--- . -. 
/ --- .--. . - - . .-.. ..- .-.. .-.. .- / .--- .- / .-.. 
..- --- - . - - .- ...- .. . -. / -.-- ... - .- ...- .. . 
-. / .... .- -. -.- -.- .. -- .. ... . .-.. .-.. .- .-.-.- 
/ ...- . ... ... .- .--. .- .--. . .-. .. .- / . .. / - .- 
... ... .- / -- .- .- ... ... .- / - .- .-. ...- .. - ... 
. / -.- ..- .. - . -. -.- .- .- -. / .... .- -- ... - .-. 
.- - .- / -. .. .. -. / -.- .- ..- .- -. / -.- ..- .. -. / 
-- . .. .-.. .-.. .- / --- -. / .--. .-. --- ... . ... ... 
.. - . . -.- -.- .- .-. . .. - .- .-.-.-

Terveisin,
Vilho ”Teightmu” Tikkanen

Kauden drinkki:

Death in the afternoon

4cl Absinttia
Kylmää shampanjaa

Kaada absintti shampanjalasiin. 
Jatka kylmällä shampanjalla oman 
maun mukaan.
Hemingwayn ohjeistuksen mukaan 
juo näitä 3-5 hitaasti.

Ajankohta: iltapäivä, hauta

etäTervehdys!
PJ:n Soundtrack: JVG – Ikuinen vappu

Luonto tarjoaa tälle vuodelle oman lisänsä tähän vuoteen. Enpä olisi viime palstaa 
kirjoitellessani uskonut, että tilanne saisi näin jännittävän käänteen COVID-19:n 
takia.

Alkutalvi oli vauhdikasta aika. On pyöritty etelässä vaalimassa suhteita, voitettu 
WCOK:in hallitussarja ja ihasteltu Laskiaismäessä Mäyhemiä. Kamat oli pakattu jo 
ViikinkiWapun ryöstöretkiä varten, kun valtioneuvostolta tuli tilannepäivitystä ja val-
miuslaki otettiin käyttöön. Ei muuta kuin kaikki verkkoon ja etäWappua tulille! Fuksit 
uitetaan, lisätään solmuja lakkien naruihin ja painetaan lakit yhdessä päähän kuten 
perinteisiin kuuluu, vaikka sitten etänä.

Teekkarit ovat todellakin sopeutumiskykyisiä olentoja. Näin vielä lopuksi haluan kiittää 
jo nyt koko porukkaa, joka on ollut tekemässä tätä poikkeuksellista Wappua. Tästä jää 
muisteltavaa meille kaikille.
Pysykää terveinä!

Marso

Vilho Tikkanen
    T8mu
Tiedotusvastaava
OTY
tiedotusvastaava@oty.fi

Marco Quiroz
Puheenjohtaja

OTY
puheenjohtaja@oty.fi
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Kuva: Julius Kittilä

Puheenjohtajan palsta
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-kiltakumminne terveiset! 
 
Moikka moi, 
 
Wapputerveisiä täältä karanteenilinnoituksestani olohuoneeni lattian matolta. Vaikka 
Wappu ei näillä näkymin tule perinteiseen tapaan, niin se ei estä meitä nauttimasta 
wappufiiliksestä. Päivät menee paljolti nyt kotona, mutta  onneksi netti pelaa, joten niin 
kokoukset, kahvittelut kuin myös kaljoittelut ja pelituokiotkin onnistuvat. Aikaa vapautuu 
myös enemmän ulkoilulle ja onneksi nyt on saanutkin nauttia aurinkoisista ja lämpenevistä 
keleistä. Intoa on löytynyt myös enemmän kokkailulle ja tässä on tullut harkittua mikäli 
meno näin jatkuu, niin kokeilisi ehkä Wappumunkkienkin tekoa itse. 
 
OYYnkin toimisto on nyt suljettu, mutta toiminta jatkuu yhä. Apua saa aina asiassa kuin 
asiassa help@oyy.fi ja meikäläiseenkin voi ottaa aina yhteyttä. Lähipäivinä on tullut 
avustettua kiltoja postin suhteen, avattua halloped-paikkojen toimikuvia ja suunniteltu 
tapahtumavastaavien kanssa, jos viimein saataisiin kaikkien Oulun yliopiston järjestöjen 
yhteinen pelittävä tapahtumakalenteri. Hyvin tulee myös päivystettyä ainakin Koneen, 
OLTOn ja YMPin virtuaalikiltiksillä Discordissa. Kuulemani mukaan myös muilla 
Teekkarikilloilla on jo myös vastaavat. Suosittelen liittymään, sillä nyt kun pitää ottaa 
fyysisesti muihin etäisyyttä, niin netin välityksellä saa kumminkin kaveriporukkaa seuraksi. 
Itsekin olen opiskelun parista pitänyt tauot kahvikupposen kanssa ja ottanyt etäyhteyden 
tuttuihini. Wapun poikkitieteellisyyttäkin saa simuloitua laittamalla vaikka allekirjoittaneelle 
viestiä, niin voi tulla Koneenkin ”kiltiksellä” vierailemaan. 
 
Vaikka pyrinkin tuomaan vasiten positiivista fiilistä teillekin, niin enemmän kuin samaistun 
harmitukseenne tapahtumien peruuntumisesta. Toimin OYYn hallituksessa tapahtumista 
vastaavana, joten oman pestinikin puolesta meni suunnitelmat uusiksi. No, ei anneta sen 
haitata. Toivon mukaan saadaan Wapun tapahtumat vietettyä sitten syksyn puolella. 
Onpahan vähintään omalla tavallaan ikimuistoinen Wappu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santeri Siira 
Telegram: Alesandero 
 
OYYn tapahtumahääräilijä 
Teekkarikiltojen, OTYn ja OLTOn kiltakummi 

Edelläkävijyys syntyy oikeista ihmisistä.
Etsimme niitä, jotka suuntaavat itsenäisesti kohti yhteistä päämäärää.

Haemme pioneereja, jotka heittäytyvät tuntemattomaan. Ja ajattelijoita,

jotka näkevät hieman pidemmälle. Mahdollisuuksia on eri alojen osaajille

– taito ja asenne ratkaisevat. Meille ainoa suunta on eteenpäin.

Lue lisää: www.neste.com/urameillä

Ota kanssamme
askel ETEENPÄIN.
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etäViikinkiWapun Sima-resepti x 3

(Etä)Wappu kolkuttelee kovaa kyytiä kohti korona-eristäytymisestä nauttivia/kärsiviä 
tekniikan ja arkkitehtuurin palleroita. Wappuhan ei ole wappu ilman simaa, ja vaikka 
tämän jutun putkahtaessa lukijoidemme verkkokalvoille aprile onkin jo kovin pitkällä, 
Teksuutimet jakaa jälleen vinkit maukkaaseen simareseptiin. Yhteenlaihin tätä juhlajuo-
maa voi nautiskella myös vaikkapa juhannuksena! Tällä kertaa huomioimme kokeneem-
pien simamaakareiden ohella myös keittiökemian ensikertalaiset tarjoamalla kolmen eri 
vaikeusasteen reseptit käyttöönne. Mikäli näistä ei kuitenkaan löydy omaan käyttöön 
soveltuvaa reseptiä, suosittelemme tutustumaan Teksuutimien numeroihin 1/2014 sekä 
1/2017 (oty.fi/jäsentoiminta/arkisto) sekä hankkimaan lisätietoja valmistusprosessista.

Vaikeusaste 3: Humaloitu panimosima

Panimosima ei teknisesti ole sen vaikeampaa valmistettavaa kuin muutkaan reseptit, 
mutta vaatii hieman erilaisia raaka-aineita tarjoten mahdollisuuksia kikkailuun sekä 
raaka-aine, että välinepuolella.  Resepti pohjautuu Lappo.fi’ssä julkaistuun  panimosiman 
reseptiin, ja sen raaka-aineet löytyvät mm. mainitusta panimotarvikeliikkeestä. Reseptillä 
valmistuu noin 10 litran erä ~6% vahvuista simaa, ja sitä voi skaalata, joskin humalan 
määrää ei kannata hirveästi nostaa ellet pidä katkeroista. Huomioi, että tämän siman 
valmistus kestää  3-4 viikkoa! Lisää kuvia panimosiman valmistuksesta löydät  Teekkari-
panimo Mikkelsbrauerein Instagrammin tallennetusta storiesista  @mikkelsbrauerei.

900g hunajaa
400g ruskeaa kandisokeria
200g fruktoosia (tai 500g dekst-
roosia)
100g kuivattua sitruunankuorta
10-15g humalaa
1 pussi Mead-hiivaa
12 litraa vettä

Raaka-aineet:
•
•
•

•
•
•
•

Kannellinen käymisastia 1-2 kpl 
& ilmalukot
Lappoletku
Kattila veden keittämistä varten
Mitta-astia
Kapusta/vast. sekoitukseen
Pulloja, korkkeja, korkituslaite
Desinfiointiainetta

Tarvikkeet:
•

•
•
•
•
•
•
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Aivan aluksi kannattaa desinfioida huolellisesti kaikki käyttämäsi tarvikkeet; 
erityisesti käymisastia! Muista, että olet tekemässä nautintoainetta itsellesi 
sekä mahdollisesti ystävillesi, ja ylimääräiset pöpöt todennäköisesti pilaavat 
satsin sekä wappumielen. Panimotarvikeliikkeet myyvät elintarvikekelpoi-
sia desinfiointiaineita (kauppanimi Star San tai ChemiPro San) mutta myös 
Melkkon tuttu valkoinen pullo käy myös. Vinkki: sumutepullo auttaa desin-
fiointiaineen levityksessä!

Valmistus:
1.

Raaka-aineet

Humalat

Kiehauta isossa kattilassa vettä, johon sekoitat kandisokerin ja fruktoosin sekä sit-
ruunakuoret. Muista sekoittaa kunnolla, jotta sokerit liukenevat eivätkä pala pohjaan. 
Hunaja kannattaa sekoittaa kuumaan veteen vasta keittämisen jälkeen, jottei sen 
aromikkuus haihdu liiaksi. Nopea keitto varmistaa ettei raaka-aineiden mukana käy-
misastiaan pääse mitään ylimääräistä villihiivaa, bakteeria tai hometta. Ison kattilan 
puutteessa voit kiehauttaa tarvittavan määrän vettä erissä.

2.

3. Humalaa voi käyttää joko pellettinä tai käpynä, joko humalasukassa tai sellaisenaan. 
Myös humalat kannattaa lisätä vasta keittämisen jälkeen, koska tarkoituksena on 
saada enemmänkin aromia kuin katkeroita irti; lajikkeeksi kannattaa valita matala 
α-happoinen ja sitruksinen, esimerkiksi Lemondrop tai Mandarina Bavaria toimivat 
hyvin!

Sitruunankuorten keitto Humala lisättynä

Kirjoittanut: Ville Mukka
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Pyöräytä keittoastiaan rivakka whirlpool, jotta sitruunankuo-
ret ja humalamuhju jäävät mahdollisimman hyvin keittoas-
tiasi pohjalle. Anna sokeriliemen jäähtyä hiivauslämpötilaan 
20-25 °C, lappoa se käymisastiaan  ja sekoita hiiva joukkoon. 
Muistathan desinfioida sekä hiivapussin että sakset joilla avaat 
sen! Sulje kansi ja työnnä vesilukko paikoilleen. Käymisen tu-
lisi käynnistyä  noin vuorokaudessa; jos vesilukkoon ei ilmesty 
kuplia   hiivasi saattaa olla kuollut. Koeta lisätä  uutta hiivaa ja 
odota. Mikäli parissa päivässä ei tapahdu mitään, kannattaa 
satsi viemäröidä.

4.
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Pääkäyminen kestää viikosta kahteen. Kun ilmalukosta ei tule enää kuplia, siman 
voi lapota toiseen *desinfioituun* käymisastiaan pullotusta varten. Jos haluat simaa-
si happoja, kiehauta noin 5 g sokeria tai hunajaa per simalitra  ja sekoita se simaan 
ennen pullotusta. Pullota lappoletkulla, korkita ja anna jälkikäydä pulloissa vielä noin 
viikon verran. Pullot kannattaa sijoittaa pimeään ja suojata vaikka pyyhkeellä, var-
muuden vuoksi jos paine kasvaisi liian suureksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös 
1,5L muovipulloja joiden korkkeja et ole ruuvannut aivan tiukasti kiinni.

5.
Viilennys ennen hiivausta

Simasi on valmista! Viilennä, kaada varovaisesti lasiin ettet sekoita pohjan hiivasak-
kaa mukaan, puhaltele serpentiiniä ja kuuntele Rattoradiota!

6.

Vaikeusaste 2: Mummon perinteinen sima

600g valkoista sokeria
600g fariinisokeria
4 sitruunaa & appelsiinia
rusinoita
pieni pala hiivaa (noin herneen 
kokoinen)

Raaka-aineet:
•
•
•
•
•

Kannellinen puhdas ämpäri
Kattila & kapusta
Kuorimaveitsi 
Siivilä
Pulloja

Tarvikkeet:
•
•
•
•
•

Pese sitruunat ja appelsiinit fairy-vedellä ja huuhtele huolellisesti. Kuori hedelmät ja 
pane kuoret ämpäriin. Poista kuoren ja hedelmälihan välistä kitkerä valkoinen ker-
ros ja leikkaa hedelmä viipaleiksi. Pane myös hedelmälihat ämpäriin ja kaada sokerit 
päälle. Halutessasi olla ekstra-tarkka, kuoret voi liottaa yön yli vahvassa alkoholissa, 
jolloin ne desinfioituvat.

Valmistus:
1.

Kuumenna viisi litraa vettä kiehuvaksi ja kaada sima-ainesten päälle. Sekoita huolel-
lisesti jotta sokeri liukenee. Lisää loput viisi litraa kylmää vettä niin, että sokeriliemen 
lämpötila on noin 30 °C. Peitä kannella tai kostella kankaalla.

2.

3. Liota hiiva pieneen määrään kädenlämpöistä vettä, ja lisää se sokeriliemeen. Peitä 
kannella ja jätä huoneenlämpöön pariksi päiväksi. Kansi ei saa olla tiukasti kiinni jot-
ta muodostuva paine pääsee ulos. Hento käyminen ilmenee kuplimisena ja sihinänä.

Kun käyminen rauhoittuu, pane puhtaiden limsapullojen sisälle kuhunkin pari ru-
sinaa ja 1tl sokeria. Siivilöi sima pulloihin ja korkita ne löyhästi. Vie pullot viileään 
paikkaan noin viikoksi jälkikäymiseen. Huoneenlämmössä jälkikäymisessä kestää 
hieman vähemmän aikaa. Jälkikäymisen päätyttyä voit sulkea korkit tiiviimmin ja 
viedä ne jääkaappin viilentymään. Tässä vaiheessa rusinoiden tulisi olla noussut pul-
lojen pinnalle.

4.

5. Sima on valmista nautittavaksi! Tarjoa kavereille ja naapureille (koronatilanne huo-
mioiden!) ja levitä wapun ilosanomaa ympärillesi!

Mummon simaresepti on se perinteisempi marttamalli, jonka käyttää tavallinen pulla-
hiiva ja valmistus onnistuu vaikkapa kannellisessa ämpärissä jollet omista vesilukollista 
käymisastiaa. 10 litran skaalautuvasta erästä tulee noin 2-3% vahvuista simaa, tai hiukka 
vahvempaa jos vaihdat pullahiivan tilalle viinihiivan. Turbohiivaakin voinee kokeilla jos 
kiire painee päälle. Tuoreet sitrushedelmät tuovat runsaasti mukavaa makua!
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Vaikeusaste 1: Voi hitto, unohdin ja nyt on kiire

Voi pettymysten pettymys, unohdit koko wapun lähestymisen ja et enää ehdi valmistaa 
omaa simaasi! Ei hätää, Teksun pikasimalla saat saman humalluttavan  sokerimehuelä-
myksen käden käänteessä! Eihän tämä mitään hyvää saati itse tehtyä ole, mutta toimii 
silti etäwapun tunnelman piristäjänä  siinä missä ylemmätkin reseptit. Lisäksi tämän 
vaihtoehdon voit valmistaa myös alkoholittomasti vaihtamalla kossun tilalle aromiveden, 
alkoholittoman ”viinan” tai jättämällä sen kokonaan pois.

Totea olevan ihan liian myöhäistä tehdä enää itse simaa. Riennä valtion alkoholi-
liikeeseen ja osta haluamaasi jäykkää alkoholia tai vastaavaa holitonta korviketta. 
Piipahda myös päivittäistavarakaupassa hankkimassa kaupan omaa simaa, muutama 
sitruuna ja paketti rusinoita.

Valmistus:
1.

Marssi takaisin kämpillesi. Pese sitruuna, ja leikkaa siitä viipaleita tai puoliympyröitä.2.

3. Laita puhtaan lasin pohjalle pari rusinaa, yksi sitruunan pala ja kaada päälle halua-
masi määrä ”terästettä”. Jos sinulla on jääpaloja, voit myös lisätä niitä. Kaada päälle 
kaupan simaa. Sekoita.

Nauti viileästä pikasimastasi ja vietä parasta etäwappua!4.

0,7 -1 L haluamaasi viinaa
2 – 4 L kaupan simaa
Sitruunaviipaleita
Rusinoita

Raaka-aineet:
•
•
•
•

Kiire
Juomalasi 

Tarvikkeet:
•
•

Tervetuloa  
osaavaan joukkoomme!
WSP on eri osaamisaloja yhdistelevä yhdyskuntarakentami-
sen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan 
uutta ja korjaamaan vanhaa. Suunnittelemme, tutkimme, 
konsultoimme ja muotoilemme rakennettua ympäristöä 
viihtyisäksi niin, että se kestää ja luo kilpailukykyä. Ydinosaa-
misalueitamme ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakennesuun-
nittelu, korjausrakentaminen ja rakennuttamispalvelut. 

Meillä työskentelee yli 650 asiantuntijaa eri puolilla Suomea. 
Suomen WSP on osa globaalia WSP:tä, jossa työskentelee 
49 000 asiantuntijaa 550 toimistossa ympäri maailmaa. 

Uskomme WSP:llä, että työ sujuu, kun on hyvä fiilis ja ym-
pärillä tiimi, johon voi luottaa. Monialaiset, eri alojen huip-
puosaamista vaativat projektit edellyttävät onnistuakseen 
avointa ja osallistavaa työilmapiiriä. Pidämme hyvää koulu-
tusta tärkeänä, mutta työntohinassa hankitaan kuitenkin se 
ammattitaito, jolla projektejamme toteutetaan. 

Opiskele siis monipuolisesti ja ole aina valmis  
oppimaan lisää – niin mekin olemme!

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme: 
rekry.wsp.com

wsp.com
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Tasapainonvartijat
Tästähän tulikin sitten poikkeuksellisempi kevät. Tarkoitus oli kirjoittaa jotain vähän 
kevyempää tyypillisen vuorisaarnan sijaan, mutta uskoisin tämän teeman olevan tähän 
hätään enemmän tarpeen. Päivän aiheena on siis vaatimusten ja jaksamisen välisen 
tasapainon löytäminen. Itselläni tämän tasapainon löytäminen on ainakin ollut monesti 
haastavaa, sillä kunnianhimoa on vaikeaa kytkeä pois päältä ja toisaalta oman hyvinvoin-
nin tärkeyttä tulee helposti vähäteltyä.

Tällä hetkellä monen kesätyöt ovat vaarassa tai jo peruuntuneet ja kursseihin keskittymi-
nen on ymmärrettävästi vaikeaa etänä. Eristäytyminen nostaa vertaistuen kynnystä, mikä 
näkyy varmasti yleisesti ottaen varsin seurallisten Teekkarien opintomenestyksessä. Mikä 
siis neuvoksi tähän vaikeaan tilanteeseen? Siinä onkin erittäin hyvä kysymys. Tällaisina 
aikoina oman jaksamisen ylläpito nousee hyvin tärkeäksi, samoin kavereiden tsemppaa-
minen. Joillekin voi auttaa etäyhteyden välityksellä pidetty kahvitauko, toiset käyvät ul-
koilemassa. Tärkeintä olisi kuitenkin olla passivoitumatta, sillä siitä kuopasta voi oikeasti 
olla paha rasti päästä pois. Virtuaalikiltiksiä on otettu kuuleman mukaan käyttöön, joten 
ainakin jonkinasteista sosiaalista kontaktia on onnistuttu järjestämään. Nostankin keller-
tynyttä ja rastoittunutta tupsulakkiani tämän idean toteuttaneille, sillä juuri yhteisöllisyys 
on Teekkarikulttuurin sydän ja sielu.

Mikäli tällainen etäkontakti ei tunnu riittävän elämän rytmittämiseen, voin omasta puo-
lestani suositella asioiden yksinkertaistamista tällaisina vaikeampina hetkinä. Tämän voi 
tehdä esimerkiksi kirjoittamalla ylös tärkeimmät tavoitteensa vaikka seuraavalle puo-
lelle vuodelle. Tällä tavalla kokonaisuudet ovat helpommin hallittavissa ja ylimääräisen 
stressaamisen saa minimoitua keskittymällä tärkeisiin asioihin. Tämä toimii myös siinä 
vaiheessa, kun to do-lista tuntuu venyvän kuin Isännistön univelka Wapun alla. Kun 
tehtävälistan saa fyysiseen muotoon mielen perukoilta, on helpompaa priorisoida tärkeät 
ja kiireelliset hommat vain tärkeiden tai kiireellisten alta pois. Tämä tapa on muuten 
hyödyllinen opintojen päätyttyäkin, sillä tekniikan ammattilaisille saadaan keskimäärin 
järjestettyä enemmän työtä kuin kukaan pystyy oikeasti tekemään. Tällöin pitää hallita 
aikamoisia kokonaisuuksia, jolloin yksinkertaistaminen tulee tarpeeseen.

Rytmittämiseen kuuluu myös olennaisena osana tauot, joihin pitääkin kiinnittää erityistä 
huomiota neljän seinän sisälle jäädessä. Omalla kohdalla tähän on toiminut kliseisesti 
liikkumaan lähteminen, esimerkiksi puolen tunnin lenkki juosten tai kävellen. Tarkoi-
tuksena olisi ehkäistä mökkihöperyyttä pääsemällä välillä uuteen ympäristöön nollaa-
maan aivot. Tämä onnistuu toki perinteisemmin vetämällä ns. pelikaani turbiiniin, mutta 
väittäisin että tämä ”solution based solution” ei ole kovin kestävää toimintaa pitkässä 
juoksussa terveyden (fyysisen tai psyykkisen) kannalta. Suosittelen siis mieluummin päi-
vittäistä ulkoiluhetkeä ja aktiivista yhteydenpitoa lähipiiriin ahdistuksen torjunnassa. 

Wanhan Sian palsta 
Loppukevennyksenä voisin siteerata erästä seuraamaani blogia, jonka sanoma tuntuu so-
pivan vallitsevaan tilanteeseen. Toivonkin että arvoisat lukijani löytävät myös ahdistavina 
aikoina huumoria vastoinkäymisistä. This too shall pass.
”’Ei huonommin voisi enää mennä’, sadatteli tuttu golfkentällä. Mietimme, onko sadat-
telija optimisti vai pessimisti. Joukon vanhin ja viisain löysi oikean vastauksen: ’Ei kum-
paakaan, hän on vaan niin kokematon’”.

Kirjoittaja on vuoden 2017 Kulttuurisika, 
joka tuli toimineeksi laajalti järjestökentällä 
aina kilta- ja otyhommista edariin, Teekuun, 
radioon ja speksiin. Hyvin alkaneet opin-
not päättyivät kesällä 2019 töiden ajaessa 
Etelä-Suomeen.

Kuva: Markus Honkanen

Kirjoittanut: Markus Honkanen
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Huoneen ovi avautui.
 
”Hei, Teemu Teekkari”, Riina tervehti. ”Käypä sisään.”
 
Teemu astui huoneeseen. Hän oli käynyt OTYn toimistossa kerran aikaisemminkin; se 
oli hyvin sekainen pieni huone, seinät täynnä naamastoja OTYn entisistä hallituksista ja 
Ympin tyttökalentereita, joiden kuvissa olevat ihmiset nukkuivat nyt sikeämmin, osa jo 
valmistuneina ja työssäkäyvinä diplomi-insinööreinä ja arkkitehteinä.
 
Teemu Turpeinen, OTYn KoPo, seisoi toimiston pöydän vieressä yllään tuttu kirjava 
haalarinsa ja kädessään RILn vihreä tölkkicooleri.
 
”Teemu!” Teemu tervehti iloisesti ja astui eteenpäin. ”Miten nää voit?”
 
”Iha hyvi”, Teemu valehteli. Teemu oli muiden fuksien kanssa juuri aukaissut kolman-
nen työvoimapullonsa.
Me puhuimme juuri siitä illasta kun Kirkkarit pidettiin Linnanmaalla”, Turpeinen sanoi. 
”Sinähän olit siellä töissä?”
 
”Niin”, Teemu sanoi. Sitten hänestä tuntui että turhaan hän teeskenteli, ettei ollut kuullut 
mitään mitä he puhuivat, ja lisäsi: ”Mutten kyllä nähnyt siellä KRKta ja heidän olisi kai 
aika hankala piiloutua?”
 
Marco hymyili silmät tuikkien Turpeisen selän takana.
 
”Niin, aivan”, Turpeinen sanoi nolon näköisenä, ”me olimme juuri lähdössä lyhyelle 
kävelylle Kaijon keskustaan, jos et pane pahaksesi, Teemu... jospa nää vaikka palaisit 
tiskin taakse –”
 
”Minulla on asiaa peejiille”, Teemu sanoi kiireesti Marcolle, joka loi häneen pikaisen, 
tarkan analysoivan katseen.
 
”Oota mua täällä”, hän sanoi. ”Meiän pikku piharetki ei kestä kauaa.”
 
He marssivat hilpeinä Teemun ohi ja sulkivat oven. Vähän ajan kuluttua Teemu kuuli 
Riinan repun kilinän katoavan alakerran käytävään. Hän katsoi ympärilleen.
 
Harry istui toimiston pöydän ääreen. Hän istui monta minuuttia katsellen kalentereissaan 
poseeraavia entisiä Ympin tyttöjä, miettien vasta kuulemiaan sanoja ja sivellen huomaa-
mattaan arpeaan. Arpea ei enää särkenyt.
 
Hän tunsi olonsa jotenkin paljon tyynemmäksi nyt kun hän oli OTYn toimistossa ja 
tiesi että saisi pian kertoa Marcolle unensa. Hän katsoi seinälle pöydän taa. Paikattu ja 
resuinen lajittelulakki oli hyllyssä. Sen vieressä oli upea terässauva, jonka varteen oli 

Teemu Teekkari

ja vanhusten juoma

Kuva: Ella Pitkäkoski Kirjoittanut: Julius Kittilä ja Vilho Tikkanen
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Oulun Teekkareilla ollut likikään niin monta kulmaa lakeissaan.
Teemusta näytti että Teekkarit odottivat jotain: vaikka hän näki vain heidän teekkarilak-
kiensa tupsut ja kulmien kärjet, kaikki näyttivät kääntyneen samaan suuntaan ja kaikki 
mölisivät isoon ääneen keskenään.
 
Böntön muoto oli pyöreä, ja huone, jota Teemu tarkkaili, oli kulmikas, eikä Teemu näh-
nyt mitä sen kaikissa nurkissa tapahtui. Hän kumartui vielä hiukan lähemmäs, kallisti 
päätään, yritti nähdä...
 
Hänen nenänpäänsä kosketti outoa nestettä johon hän tuijotti.
 
OTY:n toimisto ‘keikahti’ rajusti – Teemu lennähti eteenpäin ja hörppäsi aimo kulauksen 
altaan ainetta –
 

kiinnitetty noin 4 senttilitran vetoinen astia. Sauva oli aikanaan kuulunut ensimmäiselle 
kulttuurisialle. Teemu katseli teräksistä sauvaa ja muisteli, miten se oli ilmestynyt hänen 
avukseen hetkellä, jolloin hän oli luullut fuksisitsien jo perkelöityneen kaiken toivon jo 
menneen, ja silloin hän huomasi vastavaletunbetoninhohtoisen valolaikun, joka värehti 
ja kimmelsi tietokoneen näytön pinnassa. Hän etsi katseellaan valon lähdettä ja näki 
betoninvalkean kaistaleen loistavan kirkkaasti takanaan olevasta valkoisesta kaapista, 
jonka ovi oli jäänyt hiukan rakoselleen. Teemu teki nopeasti päässään muutaman tilanne 
analyysin, muutti kehonsa asennon osittain horisontaalista lepotilasta aktiiviseen veri-
kaalitilaan, otti yhden askeleen huoneen poikki ja avasi kaapin.
 
Kaapissa oli iso lasinen purnukka, jonka reunoja kiersivät oudot kaiverrukset: tilavuus-
yksiköitä ja symboleja, joita Teemu ei tunnistanut. Betoninen kajo heijastui böntön 
sisältä jostain sellaisesta nesteestä, jonka kaltaista Teemu ei ollut milloinkaan nähnyt. 
Hän ei tiennyt, paljonko siinä voisi olla alkoholia, mutta sen pystyi päättelemään jo 
melkein hajun perusteella. Se oli betoninharmaata ja se oli sameaa; sen pintaan muodos-
tui täydellisiä, seisovia aaltoja kun purkkia liikutti, ja aallot vaimenivat sulavasti kuin 
maailman stabiilein systeemi. Se näytti aallonpituudeltaan ~380-750 nm säteilyltä, joka 
on jotenkin kokenut faasimuunnoksen nesteeksi – tai suspensiotuneelta turbulenttisessa 
virtauksessa olevalta yleisesti hengitysilmana käytettävältä kaasulta – Teemu ei osannut 
päättää, joka tapauksessa kyseinen seos rikkoi ainakin joitain fysiikan lakeja.
 
Hänen teki mieli maistaa sitä, kokeilla kuinka se nousisi päähän, mutta elettyään vasta 
noin viidettä kuukautta tekniikan ihmeellisessä maailmassa hän ei vielä tiennyt, että olisi 
typerää maistaa kaapista löytyneestä purnukasta epämääräistä, tuntematonta etyylial-
koholipitoista ainetta. Silti hän veti käyttämättömän pillin repustaan, loi hermostuneen 
katseen toimiston ovelle, katsoi taas lasiastian sisältöä ja imaisi sitä reilusti pillillä. Ho-
peisen nesteen pinta alkoi väreillä hyvin nopeasti.
 
Harry kumartui lähemmäs ja työnsi päänsä purnukan suulle. Hopeisen nesteen haju oli 
huumaava: Teemu tunnisti siitä greipin ja katajan tuoksuja. Hän tuijotti siihen, odotti nä-
kevänsä purkin lasisen pohjan – mutta näkikin salaperäisen nesteen pinnan alla huoneen, 
johon hän tunsi katsovansa pyöreästä kattoikkunasta.
 
Huone oli valaistu hämärästi; Teemu ajatteli että se saattoi jopa olla Syynimaalla, sil-
lä lentokenttäkäyttöä kestävää lattiapäällystettä ei ollut lainkaan, oli vain laattoja kuin 
Tiedonkaaren kerhotilalla. Teemu kumartui niin alas, että hänen nenänsä jo melkein osui 
lasimaiseen aineeseen, ja näki rivikaupalla Teekkareita ikään kuin katsomossa huoneen 
kaikilla seinustoilla. Tarkalleen keskellä huonetta oli tyhjä pöytä. Pöytä sai Teemun uu-
moilemaan pahaa. Se oli puinen, vahvistettu ja siinä oli erilaisia ja erivärisiä peliruutuja, 
aivan kuin se olisi pelilauta.
 
Missä tuo sali oli? Tuskinpa ainakaan Oulussa; Teemu ei ollut milloinkaan nähnyt Teek-
karitalolla tai kerhotilalla sen kaltaista huonetta. Lisäksi Teekkareilla tuossa salaperäisen 
huoneen reunamilla altaan pohjalla oli mutterin muotoisia lakkeja ja Teemu tiesi, ettei 

Jatkuu ensi numerossa...
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