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Pääkirjoitus

Teksuutimet 4/2014
Julkaisija Oulun Teekkariyhdistys ry Painopaikka Monisto Oy Levikki 120kpl 
Päätoimittaja Teemu Partanen Toimittajat Juha-Matti Ojakoski /
Mira Huttunen / Ari Himanka / Pasi Keski-Korsu / Eero Huhtelin Taitto Teemu 
Partanen

KIITOS 2014-2014

Pääkirjoituksissa tuli harvoin sanottua 
mitään todella fiksua ja tässä vaihees-

sa vuotta alkaa pää olla jo melko tyhjä. 
Haluaisin omalta osaltani kiittää niitä, 
jotka tekivät tästä vuosikerrasta mahdol-
lisen ja olivat mukana luomassa ikimuis-
toista vuotta:

Pasi, Juha-Matti, Mira, Eero, Ari, Tapa-
ni, Tero, Jarno, Kalle, Milja, Kati, Henri, 
Niko, Pekka, Sauli, Kimmo, Antti, Tiia, 
Taavi, Teemu I, grr<3, Kuivasjärven Nor-
pat, kandiryhmä, sitsiryhmä, ginivissy, 
kuninkaallinen tiedotusjaos, kaikkipro-
jektiryhmätjoidenprojektitseisoivatvuok-
seni, Monisto Oy, Juvenesprint sekä kaik-
ki, jotka unohdin mainita.

Tsemppiä manttelinperijälle.

Teemu Partanen
Teemu II of OTiT
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PJ-palsta

Eihän se inspiraatio odottelemalla tule, taas kävi näin. Dedis meni jo ja mitään ei ole paperil-
la. Juuri nyt tuntuu siltä, että ainoa asia mitä tästä vuodesta en jää kaipaamaan, on Teemun 

muistuttelut Teksujutun kirjoittamisesta. On niitä tosiasiassa varmaan muitakin, mutta nostalgia 
meinaa jo iskeä. 

Ehkä haikealla tunnelmalla on jotain tekemistä sen kanssa, että istun puoli kolmelta sunnuntain 
ja maanantain välisenä yönä yksin kirjastossa tekemässä kouluhommia. Yllättäen ei tunnu puolik-
sikaan yhtä hohdokkaalta, kuin vaikkapa jännityksestä ja krapulasta tutiseminen vuoden ekassa 
publiikissa, puheen pitäminen Wappuaamuna Rauhalaan kokoontuneille vastasyntyneille ja elä-
mää jo enemmän nähneille Teekkareille, Talolta herääminen basson jytkeeseen OTYn vujujen sil-
lisaamuna tai hymnin laulaminen kymmentuntiseksi venyneen vaalikokouksen Muut esille tulevat 
asiat -kohdassa. 

Jos vuotta pitäisi jotenkin summata, teksti tai puhe olisi juuri nyt pelkkiä superlatiiveja ja ylis-
tyssanoja, luultavasti meinaisi tulla tippakin linssiin. En siis yritä. Sanonpa vain, että huh. Kiitos 
sanon sitten, kun ilotulitukset paukkuvat taivaalla. 

Lässyn lää. Mitähän seuraavaksi. 

/Milmil

TERÄKSISILLE 

Pidä CV ajan tasalla ja pysy kuulolla: 
kesätyönhaku käynnistyy tavalliseen tapaan  
tammikuun puolivälin tienoilla.

RENTOUTTAVAA JOULUA!
TEEKKAREILLE 

www.ssab.com
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TYKin suusta

Kun jokin asia tapahtuu vuodesta toiseen, voi sitä kutsua perinteeksi. Tarviiko perinteen tois-
tumisesta edes uutisoida? No totta kai! Nimittäin jälleen kerran Oulusta tuli eniten hake-

muksia TEKin hallinnon opiskelijaedustajiksi eli hallopedeiksi. Valinnat teki TEKin teekkariva-
liokunta marraskuun kokouksessaan. Oululaiset hallopedit  vuonna 2015 ovat

TEK Hallitus: Sauli Viinamäki (varajäsen)
Koulutuspoliittinen valiokunta: Juha-Matti Ojakoski, varalla Mar-
ko Määttä
Järjestö- ja jäsenasiainvaliokunta: Vesa Lind (varajäsen)
Yksityisen sektorin valiokunta: Antti Piippo (varajäsen)
Yliopistosektorin valiokunta: Jenni Tervaportti
Valtion valiokunta: Ari Himanka (varajäsen)
Kunnan valiokunta: Milja Tuomivaara

Lisäksi Akavan opiskelijavaltuuskuntaan (AOVA) valittiin Henri 
Lahtinen.

Hallopedit (n. 40 hlöä) tuovat TEKin 21 000 opiskelijajäsenen äänen 
kuuluviin TEKin hallituksessa, valtuustossa ja valiokunnissa, joissa 
käsitellään mm. jäsenpalveluihin, koulutukseen ja teknologiaan liit-
tyviä asioita. Lisätietoa löydät TEKin nettisivuilta.

Kiitos kaikille hakeneille ja onnea teille kaikille valituille!

Teekkarin työkirja on TEKin ja yliopistojen yhdessä julkaisema työnhakuopas tekniikan alan 
töihin. Vuoden 2015 työkirja julkaistiin 2.12. keskusaulassa perinteisin menoin pehmiksen kera. 
Jos et vielä saanut omaasi, käy hakemassa joltain kiltikseltä, tietotalosta tai teknillisen tiedekun-
nan kanslian edestä. Kannattaa katsoa myös nettisivu  www.teekkarintyokirja.fi, sinne päivite-
tään mm. työnantajien tietoja pitkin talvea.

Rentouttavaa joululomaa ja iloista uutta vuotta kaikille!
Tykkinne Tero
tero.marin@tek.fi

Kirjoittaja työskentelee Oulussa TEKin teekkariyhdysmiehenä eli tykkinä. Oulussa 
kiltojen puheenjohtajat toimivat myös TEKin kiltayhdyshenkilöinä eli kyheinä. He 
ovat tykin oikeita ja vasempia käsiä, hyvin usein myös jalkoja, silmiä ja korvia. Lue 
lisää TEKin opiskelijatoiminnasta edellisistä Teksuista.
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Teksu tutkii

MITÄ MUUTA BAARISSA VOI TEHDÄ 
KUIN JUODA?
Toimittaja Eero Huhtelin

Joskus voi eteen tulla tilanne, jolloin haluttaisi lähteä baariin, mutta kaipaisi jotain 
muutakin kuin vain kaljan/lonkeron/siiderin kittaamista. Moni on varmaankin 

käynyt kokeilemassa joskus jonkinlaisia teemapippaloita baarissa, tai muuten vaan 
tehnyt jotain tavallisesta poikkeavaa. 

Tämän vuoden viimeiseen numeroon toimitus kysyikin Teekkarikansalta, ”Mitä 
kaikkea baarissa voi tehdä juomisen lisäksi?” ja vastauksiakin tuli varsin mukavasti. 

“Kovan krebaamisen aiheuttaman väsymyksen yllättäessä voi etsiä baarista useam-
man ihmisen mentävän piilopaikan. Täällä “VIP-tilassa” on sitten helppo nauttia 
piilopullojen antimista juomakuomien kanssa ja soitella tärkeitä puheluita. Mutta 
todellinen protip on sitoa haalarit kiinni kavereihinsa, koska tällöin portsari ei pys-
ty varsinaisesti heittämään ketään yksittäistä ulos, vaan vierittämään koko (osittain 
sammuneen) köörin nätisti ulos sivuovesta. Samalla saa ohitettua pitkän narikkajo-
non, kun takit ja tavarat kannetaan koko VIP-väelle tyylikkäästi baarin ulkopuolelle.”

”Poke-hippa on hauska laji. Siihen kuuluu pilkkiminen, oman pullon sisällön tutki-
minen vessassa (rohkeammat voivat tehdä tätä myös näkyvämmällä paikalla), vas-
takkaisen (tai miksei vaikka samankin) sukupuolen liiallinen häiritseminen, baarimi-
kolle huutaminen, pahoinvoinnin ilmaiseminen oksentamalla sekä ihan vain yleinen 
häiriköinti. Ässäliike, joka varmasti saa toimintaa päälle, on omien genitaalialueiden 
esittely. Pelissä siis tehdään aikaisemmin mainittuja toimintoja (yksi tai useampi), 
pyritään herättämään järjestyksenvalvojan huomio ja sitten juostaan karkuun. Hän 
on voittaja, joka onnistuu karkaamaan järjestyksenvalvojaa pisimpään.”

Näin jäsenistö vastasi



9

“Olympialaiset oli mielenkiin-
toinen konsepti, oisko mitään 
uusintahommia? Myisin var-
maan mummoni jos baarissa 
pääsisis pelaamaan beerbong-
ia!”

”Tupen pellaaminen, parasta 
mitä voi tehä housut jalassa.”

”Baarissa voi myös lentää keisa-
rillista laivastoa vastaan taiste-
levalla kapinallisaluksella sekä 
ampua viholliskoneita alas.” 

”Hiihtäminen oikeilla suksilla 
Tivolin tanssilattialla Talvio-
lympialaisissa.” 

”Laskea statiikan kotitehtäviä ” 

” Letkajenkka on aina muka-
vaa” 

”Baarissa voi tarjota muille hi-
tosti juotavaa vaikkei itse joisi-
kaan. ” 

”Kaikenlaiset pelit/kilpailut jot-
ka hyödyntävät sitä että ihmi-
set ovat baareissa avoimempia 
sosiaaliselle kanssakäymiselle. 
Esim. Yritä saada tuntematon 
ihminen sanomaan tietty sana. 
” 

Jälleen kerran myös toimitus päätti kantaa kortensa kekoon ja heittää sekaan 
pari ideaa

• Hyppiä jesarista ja valotikuista tehdyllä hyppynarulla keskellä tanssilattiaa
• Pakoilla rasittavaa kaveria
• Häätää viereisten pöytien ihmisiä laulamalla (ei vaadi aina edes huonosti 

laulamista)
• (Yrittää) sitsata
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Vuosien aikana Oulussa ja muuallakin Suomessa on pidetty erilaisia teemasitse-
jä. Teksuutimien toimitus on kerännyt mieleenpainuvimpia teemasitsi-ideoita ja 

-kokemuksia vuosien varrelta.

H e i ,  o l e n . . .  S I N Ä  E T  K U U L U  T Ä N N E !

Lomalentositsit, OTY/Ossaajat 2009 ja 2014

Teekkareista löytyy kaikenlaisten alojen 
harrastajia, niin myös ilmailun. Sitsaami-
sen järjestämien oikeassa lentokonees-
sa voisi olla taloudellisesti haastavaa, 
mutta lentosimulaattorillahan tämä on-
nistuu. Wappuna 2009 lennettiin siis lo-
malle Oulusta Nizzaan yliopiston salissa 
KO150. Jatkot pidettiin koneen saunalla, 
joka oli koristeltu tyylikkääksi rantalo-
makohteeksi. Kyseisellä menolennolla 
virallinen järjestäjä oli OTY, mutta mer-
kittävän panoksen järjestelyihin antoi 
epämääräinen porukka nimeltään Ossaa-
jat.

Myöhemmin OTY:llä alkoi nousta pintaan ajatus, että kyllähän tuolta Nizzasta pitää lentää jos-
kus takaisin Ouluun. Wappuna 2014 paluulento vihdoinkin järjestettiin Teekkaritalolla Reis-
sussa rähjääntynyt -teemalla. Menolennon mukaisesti matkustajaluokkia oli aina korkeimmasta 
ykkösluokasta alimpaan ruumapaikkaan. Jo lähtöportilla oli rajattuna oma business lounge yk-
kös- ja bisnesluokan matkustajille, kun turistiluokka odotti lähtöä vähän siellä sun täällä lattialla 
istuen. Tässä vaiheessa alkoikin kuulua business loungesta illan ensimmäiset huutelut turisti-
luokkaan: “vitun köyhät”.

Toimittajat Pasi Keski-Korsu, Juha-Matti Ojakoski, Eero Huhtelin
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H e i ,  o l e n . . .  S I N Ä  E T  K U U L U  T Ä N N E !
Sodanjulistussitsit, Tampereen Tietoteekkarikilta 2010

Tietotekniikan opiskelijoiden valtakunnalliset kokoontumisajot, Titeenien taistot, järjestet-
tiin vuonna 2010 Tampereella. Tapahtumassa opiskelijat kisailevat erinäisissä lajeissa Tie-
toteekkareiden herruudesta. Vuonna 2010, tapahtumaan tuotiin ensimmäisen kerran myös 
sodanjulistussitsit. Sitseillä valmistaudutaan ja valmentaudutaan seuraavan päivän koitoksiin 
kokeilemalla omia rajoja ja tunnistamaan vastustajan heikkouksia. Heti ensimmäisistä sodan-
julistussitseistä alkaen oululaiset ovat saapuneet paikalle myöhässä, ja ensimmäisellä kerralla 
olikin komean kuulosta, kun Tampereen Bommarissa 200 ihmistä alkaa yhtäaikaa laulamaan 
“Oulu pilaa aina kaiken”.

Alkoholittomat sitsit, OTY:n Teekkariperinnepäivä 2011

Teekkariperinnepäivänä on useana vuonna pidetty alkoholittomat sitsit. Sitsit on pidetty yli-
opistolla vihreiden naulakoiden vieressä keskellä päivää klo 12-14 aikoihin, ja niihin on osal-
listunut noin 15 henkeä. Alkoholittomat sitsit saattavat kuulostaa hyvin kevyeltä, mutta sak-
kona tarjoiltu yhden suhde yhdeksään Fun light greippimehutiiviste aiheutti sakon ottajassa 
hyvinkin kovan irvistyksen.
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Rosvojuhlat, OTY 51v 2011

Rosvojuhlat ovat jääneet toimituksen mieleen yhtenä kosteimmista vuosijuhlasitseistä ikinä. Koko 
idea lähti liikkeelle kesällä 2011, kun Teekkaritalolle murtauduttiin kuukauden aikana kolme ker-
taa. Näistä murroista yksi onnistuttiin estämään, mutta kahdessa muussa tapauksessa Talolta vie-
tiin muun muassa huomattava määrä virvokkeita ja videotykki (jota varkaat eivät kuitenkaan saa-
neet ehyenä mukaan). Itse juhlat järjestettiin “piilopirtissä” Alakylän nuorisoseuran talolla, jossa 
juhlan aikana oli tarkoitus valmistella suunnitelma, kuinka juhlan jälkeen murtaudumme porukal-
la Teekkaritalolle. Juhlat tosin lähtivät lapasesta jo alkuvaiheessa: rosvopäällikon puheen (OTY:n 
puheenjohtajan puhe) aikana puhujaa heiteltiin luumuilla ja OTY:n isäntä kiipesi seinässä olevien 
tikkaiden avulla katonrajaan odottamaan puheenvuoroaan. Juhlan aikana myös yhtä onnistuttiin 
jäynäämään laittamalla vesilasi täyteen viinaa, toinen tempaisi niin sanotuksi “taxilla ohi” ja sere-
moniamestarin juomankaatajaa jouduttiin vaihtamaan kaksi kertaa.

Saunan vuosijuhlat, YMP 53v ja sauna 30v 2012

Vuonna 2012 Ympin kanssa sattui heidän rakastettu liikuteltava saunansa täyttämään vuosia, jo-
ten yhteisten vujujen teemaahan ei kauaa tarvinnut arvailla. Saunateemaisilla juhlilla Walhallassa 
ei siis pukeuduttu tummaan pukuun vaan saunomisen sopivaan vaatetukseen, joten kylpytakki 
oli aikalailla peittävintä mitä osallistujilla oli päällään. Tervehdyksiä vastaanotettaessa lahjat olivat 
toki saunomisen liittyviä ja snapsit juotiin lasin sijaan koverretusta saunalenkistä, myös lauluissa 
suosittiin aihepiiriä. Jatkoilla vähemmän yllättäen paljuilu ja itse vuosia täyttävässä saunassa sau-
nominen olivat hyvin suosittuja aktiviteetteja.

Latsit, yksityinen porukka useana vuonna

Lattiasitsit, eli luontevammin latsit, saivat alkunsa Wappuna 2013 erään kaveriporukan toimesta, 
he kun eivät syystä tai toisesta olleet ostaneet lippuja virallisille Wappusitseille (Viralliset: Hyvästi 
maa, Latsit: Maassa hyvästi). Koska sitsaaminen on kuitenkin mukavaa, päättivät he pitää omat 
sitsinsä. Aluksi ongelmana meinasi olla tilan puute, mutta sitten he totesivat, että olohuoneen 
sohvapöytä ja lattia ajavat saman asian kuin sitsipöytä. Latseilla toimivat käytännössä lähes samat 
säännöt kuin perinteisillä sitseillä, suurimpana erona on ylös- ja tuolille nouseminen: koska lattia 
toimii tuolina, niin seisominen tulkitaan tuolilla seisomiseksi, siispä puheet pidetään polvillaan. 
Ensimmäiset latsit olivat loppuunsa varsin kosteat ja sakot ankaria. Onnistuneiden latsien jälkeen 
kyseinen poppoo päättikin mennä tarkistamaan virallisten Wappusitsien jatkoja ja totesivat ole-
vansa rutkasti edellä.
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Toogasitsit, Oululaiset kattokillat, Kattojen alla 2012

Vuonna 2012 Kattokiltasitsit päätettiin toteuttaa klassisella opiskelijoiden suosimalla teemalla eli 
toogasitseinä. Lakanat, laakerinlehdet ja hakaneulat olivat siis hyötykäytössä vierailla ja aiheenmu-
kaiseen pukeutumiseen olikin jaksettu panostaa. Sitsit jäivät mieleen erityisesti siksi, että rooma-
laisten orgiaperinteiden hengessä seremoniamestari salli ruokasotaa käytävän pöytien ja vieraiden 
välillä. Pientä purtavaa mm. rusinoiden muodossa lensikin ilmassa lähes jatkuvasti. Ideaa tosin 
eivät tainneet arvostaa ne jotka sitsipaikkana toiminutta Walhallaa siivosivat seuraavina päivinä, 
sillä huhujen mukaan hajoilua oli ollut ilmassa, kun ruoantähteiden jämiä oli jouduttu putsaamaan 
lattiasta irti useaan kertaan.

Uskontositsit, OTY 52v 2012

Näitä(kään) vuosijuhlia ei haluttu toteuttaa perinteisinä pukusitseinä, joten jossain vaiheessa 
ideaksi saatiin uskonnot. Teema tiedettiin toki hankalaksi, maailmankatsomus kun voi olla joille-
kin varsin vakava ja henkilökohtainen asia. Toteutuksessa pyrittiin kuitenkin siihen, että kaikenlai-
set uskomukset saavat tasaisesti osansa eikä yksittäistä ryhdytä pilkkaamaan tarkoituksella muita 
enemmän. Teema luonnollisesti näkyi aina ruokia (Ahdin parhaat selkäpalat), puheita (Hengelli-
sen johtajan avautuminen), koristeluja ja pukeutumista myöten hienosti. Jatkoilla Teekkaritalon 
alaosa oli biletykseen varattua helvettiä ja yläkerta rauhallisempaa taivasta.
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Oulun seudun konttorit

0200 3000
nordea.fi 

Nordean Check-in – asiakkaana saat hyviä vinkkejä ja tuntuvia etuja. Soita 0200 3000 
(pvm/mpm) ma–su 24h/vrk tai lue lisää osoitteessa nordea.fi /checkin

Teemme sen mahdolliseksi

18-28 -vuotiaille
Venytä enemmän 
irti rahoistasi

Takaperinsitsit, YMP Raksasitsit 2014

Kuuleman mukaan Etelässä puhutaan, että täällä Oulussa sitsataan takaperin. Tästä syystä Ympä-
ristörakentajakilta päätti Raksasitsien teemana 2014 pitää “Takaperinsitsit”. Eli sitsit aloitettiin lau-
lamalla Ikuisen Teekkarin haudalla Ikuisen Teekkarin laulu, jonka jälkeen siirryttiin pöytien alle 
örisemään. Kyseisillä sitseillä kovaa huutoa oli kavereiden suolaaminen “Kylläpä muuten pidit äs-
ken niin hienon puheen…”, jonka jälkeen kyseinen henkilö luonnollisesti joutui pitämään puheen 
annetuilla parametreille. Sakot toimivat täsmälleen samalla periaatteella. Kaiken kaikkiaan sitsit 
karkasivat käsistä jo luontevasti alkumetreillä jo ihan sillä, että esitettiin olevamme ns. naamat

1950-lukusitsit, OTiT-Suma-Communi-
ca Humanöörisitsit 2014

OTiTin, Suman ja Communican järjestämät humanöö-
risitsit ovat hyvin perinteiset järjestöjen väliset sitsit. 
Kuitenkin vuonna 2014 järjestävät tahot eivät halunneet 
toteuttaa perinteisiä pukusitsejä, vaan luoda Walhalla 
1950-luvun tyyliin. Tyyli näkyi toki pukeutumisessa ja 
koristeissa, mutta myös lauluissa. Laululärpäkkeen taka-
sivulle oli koottuna 50-luvun kappaleita, ja sitseillä olikin 
mielenkiintoista huomata, että laulut Kaks’ kisälliä, Hullu 
kirvesmies, Viinaa vettä (mitä perkelettä), Bulevardi ja 
Näkäräinen ovat 50-luvun tuotoksia.
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Tasa-arvovaltuutettu vastaa

Tasa-arvovaltuutettu vastailee säännöllisesti jäsenistöltä tulleisiin tie-
dusteluihin. Kysymyksiä voi esittää esimerkiksi sähköpostin välityksellä 
(tasa-arvovaltuutettu@oty.fi)

Tasa-arvovaltuutettu pitää myös säännöllisesti päivystystä kohteessa 
Kirkkokatu 10 sunnuntai-iltaisin klo 22.00 - 02.00. Ilmoitathan esittämäsi 
kysymyksen yhteydessä, mikäli siihen voi vastata tällä pastalla ja millä 
nimimerkillä toivoisit esiintyväsi.

Hei, tasa-arvovaltuutettu. Olen kuullut, että Karlskogan kunnassa ruotsissa selvitettiin lumenpois-
tokäytäntöjen sukupuolivaikutuksia. Ensimmäisenä aurattavien isojen autoteiden todettiin palvelevan 
enemmän autoilevia miehiä, ja enemmän naisten suosiossa olevat kevyenliikenteenväylät ja koulujen 
ja päiväkotien ympäristöt olivat aurausjärjestyksessä myöhemmin. Selvityksen myötä aurausjärjestystä 
muutettiin. Voisitko ajaa vastaavanlaista menettelyä myös Oulussa päättäjien tietoisuuteen?

- Järki Liukkailla

Hei, Järki Liukkailla.

Vaikuttaa ihan järkevältä. Nykyisen kaltainen tehokas pääteiden auraus on saanut ihmiset tuudit-
tautumaan siihen, että ihmiset voivat odottaa teiden olevan vähälumisia, ja tämän vuoksi näkyy 
ties mitä neitimäisiä Nissan Microja ja Smartteja tieliikenteessä näin talviaikaankin. Kyllähän 
tosimiehellä pitää maastoauto olla, ja tähän saataisiin insentiiviä pitämällä autotiet heikommassa 
kunnossa talvisin. Näen myös kevyenliikenteenväylillä sohjoa kyntävän kansanosan saaman ar-
kiliikunnan terveydellisistä näkökulmista epätasa-arvoistavana tekijänä, kun pääteitä pitkin jon-
nekin kaupungin laitamille töihin autoilevat joutuvat lihomaan ratin takana. Suosittelen olemaan 
itsekin yhteydessä suoraan kuntapäättäjiin mikäli tämä on sinulle sydämen asia.

Parhain terveisin,
Tapani Himanka
Oulun Teekkariyhdistys ry:n tasa-arvovaltuutettu



WÄRTSILÄ.COm/CAREERS

WELCOME TO  
OUR CREW!
Every third ship sailing the oceans is powered by us.

Every second ship is serviced by us.

Entire countries are powered by us.

As we grow we need more doers.
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YMP

Ympäristörakentajakillalla eli YMPillä on 
aina kustannustehokas järjestely, jossa yh-

distetään killan vuosijuhlat ja pikkujoulut. Riip-
puen vuodesta, joko vuosijuhlat ovat enemmän 
esillä, tai sitten pikkujoulut ovat pääasia. Kui-
tenkin sitsien merkeissä mennään joka kerta 
enemmän tai vähemmän. Mutta mitä perinteitä 
YMPillä on? No, kaksi perinnettä on ylitse mui-
den ja tässä on ne lyhyesti selitettynä.

Ensinnäkin YMPillä lemmitään ja lempataan 
vuorovuosittain. 1960-luvulla killalla järjestet-
tiin Lempin päivän tanssiaiset marraskuussa ja 
ajan kuluessa tapahtuma muuttui lopulta joh-
taen Lempiäisten ja Lemppareiden vuorotte-
luun. Nykyisessä perinteessä parittomina vuo-
sina järjestetään Lempiäiset, joissa tietenkin 
lemmitään. Puolestaan parillisina vuosina 
järjestetään lempparit jolloin puolestaan lem-
pataan se parempi puolisko. Yksinkertaista ja 
hauskaa!

Toinen perinne ympin lempiäisissä ja lemp-
pareissa on fuksin esittämä joulutarina. Tässä 
perinteessä fuksit esittävät heille kirjoitetun 
joulutarinan sitsien aikana. Huumoripohjainen 
tarina ei ole liian vakava ja se voi sisältää muun 
muassa maksettuja mainoksia. Joskus joulu-
pukkikin on piipahtanut fuksien apuna ja jaka-
nut lahjat jokaiselle joka on tuonut parin euron 

arvoisen lahjan ennakkoon. 

Arkkarit
Arkkareiden pikkujouluista vastaavat fuk-
sit, jotka ahertavat järjestelyjen parissa koko 
syksyn. Muutama viikko ennen pikkujouluja 
koulumme seinät alkavat täyttyä vihjailevista 
pikkujoulujulisteista, joissa paljastetaan pik-
kujoulujen huikeaa teemaa vähän kerrallaan. 
Noin viikkoa enne pikkujoulua varsinainen 
teema lopulta paljastetaan koko koululle. Ark-
kareiden pikkujouluissa kaikki pukeutuvat tee-
man mukaan. Kaikki. Parhaat puvut palkitaan, 
ja tähän arkkarit todella panostavat: viime vuo-
sien teemoista ja parhaista asuista esimerkkinä 
Neuvostoliitto-teemaiset pikkujoulut, joissa 
muutaman henkilön arkkariporukka oli pukeu-
tunut Berliinin muuriksi, joka illan mittaan sor-
tui. Viime vuoden ”vahinko”-teemaisten pikku-
joulujen parhaan asun palkinnon voitti Ctrl+Z 
-kaksikko. Sirkus-teemaisissa pikkujouluissa 
taas sisäpihalla esiintyneet tulitaiteilijat lämmit-
tivät kaikkea muuta paitsi dekaanin mieltä.

Ennen pikkujoulut järjestettiin Arkkitehtuurin 
tiedekunnan vanhan päärakennuksen Wanhas-
sa Kahvilassa, mutta sen ollessa nyt toista vuot-
ta pois käytöstä pikkujoulujen vietto on siirretty 
kampuksen muihin tiloihin. Opettajat viettävät 
omia pikkujoulujaan samana iltana, ja liittyvät 
opiskelijoiden seuraan nautittuaan tarpeeksi 

Pikkujouluaika on täällä taas! Yksi parhaista vuodenajoista sosialisoida viinilasin ääressä, nostaa 
jalkaa vähän enemmän koreaksi ja tulla aamun pikkutunneilla kotia tukka sekaisin hyvällä oma-
tunnolla. Vaikka edelliset tekijät kuuluvat lähes jokaisen pikkujoulusuunnitelmiin, on jokaisella 
Teekkarikillalla omat traditionsa pikkujouluissaan. Jokainen Teekkarikilta on lähettänyt meille toi-
mitukseen pienen jutun omista joulukekkereistään ja perinteistään, jotta lukijakunta pääsee ihas-
telemaan, kauhistelemaan, ottamaan mallia tai varoittavan esimerkin kaverikillan juhlahumusta.

Pikkujoulun taikaa Toimittaja Mira Huttunen
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glögiä omissa juhlissaan.

Perinteitä ovat kaikille tarjottava joulupuuro, 
glögi ja piparit. Pukukilpailun lisäksi perinteenä 
on järjestää piparkakkukilpailu, jonka toteutus-
tapa vaihtelee vuosittain. Usein fuksit keksivät 
myös yllätysohjelmaa illalle. Pikkujoulupaikka 
on koristeltu teemaan sopivaksi ja juhlissa soi-
tettu musiikki on laadukasta, joko livemusiikkia 
tai DJ:n soittamaa.

Arkkitehtiopiskelijoiden kestävyys pikkujoulu-
juhlijoina on omaa luokkaansa, aamun tunneille 
asti porukkaa riittää paljon ja tarjoilutkin usein 
pääsevät ehtymään aivan liian aikaisin.

OPTIEM 
Parina viimeisenä vuotena OPTIEMin pikku-
joulu on järjestetty Teekkaritalolla. Perinteisesti 
pikkujouluihin on kutsuttu opiskelijoiden lisäk-
si alumni ja tapahtuma on pidetty pukukoodilta 
hieman normaaleita opiskelijabileitä hienompa-
na smart casualin merkeissä. Illan aikana näh-
dään muun muassa fuksien kehittämä ohjelma-
numero, joulupukki ja hilpeitä juhlijoita. Onpa 

esiintymässä nähty myös opiskelijoiden bändi 
”Paulus ja pastellipojat”. Illan aikana nautitaan 
jouluisista ruuista, kuten puurosta, kinkusta ja 
piparista. Myös juomatarjoilu on juhlan hen-
keen sopivaa glögin merkeissä. Jokainen lahjan 
tuoja saa myös lahjan pukin vierailun aikana. 
Ilta jatkuu myöhään yöhön saunoessa ja naut-
tiessa hyvästä seurasta.

Prose
Killan pikkujoulut järjestetään perinteisesti 
Oulun Rakennusmestariyhdistyksen saunalla, 
jonain päivänä kunhan killan vaalikokous on 
pidetty.

Pikkujouluihin kutsutaan kiltalaiset viettämään 
yhteistä aikaa, nauttimaan glögiä ja pikkusuo-
laista ja jopa joulupukki saattaa eksyä paikalle 
jakamaan lahjoja kilteille kiltalaisille.

Killan ansioituneita henkilöitä palkitaan diplo-
mein ja pienimuotoisin palkinnoin juhlallisessa 
voiteluseremoniassa. Myös killan joulukalente-
rin avaamattomien luukkujen sisällöt arvotaan 
illan aikana kalenteriarvontaan osallistuneiden 
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kiltalaisten kesken.

Illan päätteeksi, kun muut kiltalaiset siirtyvät 
kaupungin vilskeeseen jatkamaan iltaa, pääse-
vät killan uunituoreet isäntä ja emäntä ensim-
mäisiin hommiinsa ja siistimään tilan tiptop 
kuntoon.

Kone
Konekillan legendaariset pikkujoulut järjeste-
tään koneen viimeisen tenttilauantain iltana. 
Vieraiksi kutsutaan kaikki Oulun Yliopiston 
Koneinsinöörikiltalaiset kautta-aikojen sekä 
tietenkin kunniavieraat Joulupukki ja tasaval-
lan presidentti; jälkimmäisen vierailua odote-
taan yhä!

Uusi hallitus esittäytyy pikkujouluvieraille 
ajankohtaisista asioista kerätyn joulunäytelmän 
muodossa. Alkuillasta fuksit hakevat kuusen 
(mistä löytävät ja mitä löytävät) ja koristelevat 
sen. Illan kohokohta on joulupukin tai -muo-
rin vierailu. Jokainen, joka on tuonut lahjan, 
saa myös sellaisen. Lahja on perinteisesti jotain 
alkoholipitoista nestettä pakattuna ruskeaan 

vaikeasti avattavaan lasiseen pikkupakettiin. 
Ilta jatkuu saunomisen, laulun RAIkaamisen ja 
jouluruoan merkeissä. RAI RAI:ssa tarjotaan 
painonvartioiden suositusten mukaisesti 70kg 
joulukinkkua, 25 litraa riisipuuroa, laatikoita ja 
satoja litroja glögiä, pipareista puhumattakaan!
Kuvia, sen enempää kuin muistikuviakaan RAI 
RAI:sta tuskin kellään on, mutta legendat ker-
tovat, että ilta on kaikin puolin unohtumaton!

SIK
Sähköinsinöörikillan pikkujoulut pidetään pe-
rinteisesti joulukuussa Teekkaritalolla. SIK:n 
pikkujoulut ovat muodoltaan rennot ja remp-
seät. Emännän leipomat tortut ja suussa sulava 
kinkku varmistavat tonttulakkien kulkusten ki-
linän jatkuvan aamuun asti.

Enemmän (tai vähemmän) suunniteltua ohjel-
maa on kahden näytelmän verran. Fuksit esittä-
vät perinteen mukaan yhden ja hallitus toisen. 
Kiltalaisten iloksi myös Joulupukki on usein 
nähty juhlissa. Onnekkaimmat pääsevät pukin 
polvelle istumaan. Lahjasäkkien tyhjennyksen 
jälkeen loppuilta kuluu saunomisen ja yleisen 
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seurustelun merkeissä.

OTiT
Kun pikkujoulut alkavat, on Tietoteekkari in-
noissaan. Vaalikokouksessa ollaan tuolloin 
edetty jo hallituksen valintaan, ja hiljalleen sel-
viää, keitä syyttää kaikesta seuraavan vuoden 
ajan. Kokouksen päätyttyä siirrytään Teekka-
ritalolle, missä jälleen kerran humanistit odot-
televat ihmeissään, että eikö Tietoteekkareita 
janota yhtään? Vaalikokouksen venyminen ei 
tietenkään ole mitenkään suunniteltu saatika 
hauska juttu, niin vain välillä pääsee käymään 
kun demokratian valtaama kansa pääsee vauh-
tiin.

Ilta kuitenkin lähtee käyntiin varsin rivakan 
railakkaasti, kun kokouksesta henkisesti uupu-
nut väki pääsee irrottelemaan. Perinteisiä oh-
jelmanumeroita ovat OTiTin fuksien uudelleen 
sanoittamat joululaulut ja uuden hallituksen 
kastaminen. Hallituskasteessa vasta elämänsä 
killalle myynyt Teekkari ottaa annoksen Coint-
reau-ilojuomaa suuhunsa, purskuttelee juomaa 
30 sekuntia, sitten kurlaa sillä 30 sekuntia jonka 
jälkeen on vapaa nielemään. Ilta jatkuu muilla 
ohjelmanumeroilla, saunomisella ja mainiolla 
seuralla, ja päättyy joskus seuraavana aamuna.

SikkiPukki.

OTiTin perinteinen halli-
tuskaste.



OTYn vuosijuhlia vietettiin merellisissä tunnelmissa. Silliksellä kansaa viihdyt-
ti Aki Louhela.



Perinteinen Laulumarathon järjestettiin marraskuussa.

Kuvat Kalle Hyypiö



” Työ on todella moni puolista, 
kahta samanlaista työpäivää 
ei ole ollut. Pääsen työssäni 
toteuttamaan itseäni ja saan 
vastuuta. Koska olen kilpailu-
henkinen, myös projektien 
tavoitteiden saavuttaminen 
motivoi.Ryhmässämme on 
saman henkistä porukkaa ja 
ilmapiiri on tosi hyvä.” 

Antti Kirssi, 
prosessitekniikan asiantuntija, 
Loviisan ydinvoimalaitos

Onnea 
ja menestystä 
opintoihin! 
fortum.com/urapolku
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Kulttuurinurkkaus

Teekkarilaulut: mistä ne tulevat?

Kirjoittaja on Teekkariaktiiviuransa aikana ollut hyvin kiinnostunut lau-
lukulttuurista ja ajoittain pyrkinyt ottamaan jopa selvää laulujen taus-
toista.

Laulut ovat merkittävä osa Teekkarikulttuuria. 
Rempseät juomalaulut nostattavat tunnelmaa 
sitseillä, vuosijuhlissa, saunailloissa ja milloin 
missäkin. Monet laulut muodostuvat vuosien 
aikana ”hiteiksi”, ja joskus kuulee ihmisten sa-
novan ”tätähän on laulettu aina”. Kuitenkaan 
tällä tuntumalla ei pureuduta kovin syvälle 
laulun oikeaan historiaan.

Laulukulttuuri on jossain määrin muuttuvaa. 
Ne laulut, jotka ovat tällä hetkellä vakiokamaa 
sitseillä, saattoivat 10 vuotta sitten olla ole-
massa, mutta ei niitä hirveästi laulettu. Jotkut 
kestohitit jaksavat taasen vuodesta toiseen. 
Tässä kirjoituksessa käydään läpi muutaman 
esimerkin kautta, millä tavalla laulut syntyvät 
ja miten ne jäävät historiaan. Lähteinä kirjoi-
tukseen on käytetty TEKin lauluarkistoa ja 
kirjoittajan omaa kokemusta.

Ensimmäisenä esimerkkinä on hyvin loogista 
ottaa käsittelyyn se Teekkareiden pyhin kap-
pale, Teekkarihymni, jonka syntyhistoria on-
kin varsin mielenkiintoinen. Historian tekee 
mielenkiintoiseksi lähinnä se, että kellään ei 
ole asiasta varmaa tietoa. Syksyllä 2013 Tom-
mi Syrjänen teki tutkimusartikkelin liittyen 
Hymnin alkuperään. Tässäkään kirjoitukses-
sa ei pystytty esittämään tarkkaa kappaleen 
syntypaikkaa. Kuitenkin kirjoituksessa Hym-
nin synty ajoitetaan vuosiin 1902–1905 muun 
muassa sen vuoksi, että ensimmäinen varma 

havainto hymnistä oli vuodelta 1907, ja tuol-
loin kappale oli jo jonkinlaisessa erityisase-
massa. Taasen 1800-luvun lähteissä hymnistä 
ei ole mainintaa. 

Vuosien aikana Teekkarihymni on joutunut 
kriittisen tarkastelun alle neekeri-sanan käy-
tön vuoksi. Kuitenkaan asiaan ei ole puututtu 
kuin Otaniemen suunnalla, joskin kuulopuhei-
den mukaan ilmaisu ”yö kuin sielu Teekkarin 
on pimiä” ei ole kasvattanut suurta suosiota.

Ikuisen Teekkarin laulu on toinen Teekka-
rikansalle tärkeä kappale, jonka alkuperä on-
neksi tiedetään huomattavasti paremmin kuin 
Teekkarihymnin. Melodia kappaleeseen on lai-
nattu karjalalaisesta kansanlaulusta Kun minä 
kotoani läksin. Kappaleen sanoittaja on jäänyt 
tuntemattomaksi, mutta ajankohta on 1920-lu-
vulta, kun tekniikkaa opiskeltiin Helsingin 
Hietalahden torin tietämillä. Alkuperäissa-
noituksessahan lauletaan ”Polin suojiin”, jossa 
Poli tarkoittaa Polyteknikkojen taloa, joka oli 
usealle sen ajan Teekkarille toinen koti.

Kevyemmistä juomalauluista vuodesta toiseen 
kestosuosikkina toimii Tänään otetaan sen 
yksinkertaisen sävelen ja suorasukaisen sanoi-
tuksen vuoksi. Kappale on alun perin 1980-lu-
vulta, mutta se on vuosien kuluessa jalostunut 
eteenpäin lisäsäkeistöjen muodossa. Ainakin 
vuoden 2001 Laulukaluversiossa viinaa otet-
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tiin viron kielellä, mutta pohjoissaamelainen 
versio ”Odne mii váldit, odne mii váldit…” on 
noussut laulukulttuuriin vasta 2010-luvulla. 
Joillakin sitseillä on näkynyt kappaleesta sä-
keistöjä hyvinkin monella kielellä, mutta nämä 
eivät ole päätyneet ainakaan vanhan kulttuuri-
sian lauluarkistoihin.

Vaikka kappaleissa vuosien varrella sanat, sä-
keistöt ja joskus sävelkin muuttuu, on Paavi 
ja Sulttaani tapaukseen poikkeus. Alun pe-
rin kappale on 1800-luvulla tehty saksalainen 
kansanballadi, joka on suomennettu 1920-lu-
vun alussa. Paavin ja Sulttaanin elämästä on 
laulettu myös muun muassa englannin kielellä. 
Laulu on siitä harvinainen, että sen suomen-
kieliset sanat ja melodia ovat pysyneet muuttu-
mattomina jo yli 90 vuoden ajan. On kuitenkin 
ollut häpeällistä kuunnella, että Etelä-Suomes-
sa kappaleen kertosäkeistöön on otettu mallia 
kuorostemmoista ja ensimmäisen säkeistön 
kertosäkeessä venytetäänkin sanoja ”kallein” ja 
”juomansa”.

Vaikka monen kappaleen syntyhistoria ulottuu 
kymmenien vuosien päähän, näin ei ole kaik-
kien kappaleiden kohdalla. Oulussa suosittu 
jallulaulu Ehkä huomenna on lähtöisin Ota-
niemestä Akateemisen sitsiseuran ja TKY:n 
yhteisistä sitsilaulukilpailuista vuodelta 2004. 
Kappaleen rantautumisajankohdasta Ouluun 
kirjoittajalla ei ole tietoa, mutta laulu on nous-
sut oululaisessa laulukulttuurissa hyvinkin 
korkeaan asemaan. Kuitenkaan Etelä-Suomes-
sa kappale ei ole kuulopuheiden mukaan saa-
vuttanut merkittävää asiaa, vaan Ehkä huo-
menna on hyvinkin ”oululainen” kappale.

Monet laulut syntyvät yksittäisen ihmisen 
tai porukan inspiraatiosta, sanoituskilpailus-
sa tai sitten sanoituksia vain ilmestyy jostain. 
SIK-hymni ei kuitenkaan mene yhteenkään 
näistä kategorioista, vaan se syntyi tilattuna ja 
osittain pienen pakotuksen kautta. Tämän Säh-
köteekkareiden kiltahymnin tarina alkoi Ota-
niemen Sähköinsinöörikillan 60-vuotisjuhlien 

järjestelyissä, kun Ilkka Aaltonen sai tehtä-
väksi säveltää ja sanoittaa killalle juhlahymni. 
Kavereiden kovan kannustuksen jälkeen Ilkka 
otti tehtävän vastaan. Tekstiä ensin kehitel-
tiin aluksi tiimityönä, mutta kun ideointia oli 
kestänyt parin korillisen verran, Aaltonen il-
moitti selviävänsä lopusta yksin. Näin syntyi 
SIK-hymni, joka esitettiin ensimmäisen kerran 
Otaniemessä Dipolissa 22.3.1981. Vastaanotto 
oli positiivinen, ja täten laulu haluttiin tuoda 
osaksi kulttuuria. SIK-hymnin tuominen kult-
tuuriin todettiin onnistuvan parhaiten fuksien 
kautta ja pakottamalla, ja kaikkien sähköfuk-
sien pitikin osata SIK-hymni ulkoa, jos halusi-
vat Wappuna painaa päähän Teekkarilakin. 

Tässä oli pintaraapaisu muutamaan lauluun, 
joiden historia vaihtelee enemmän tai vä-
hemmän. Suomessa on hyvin paljon Teek-
karilauluja, joiden historia vaihtelee monen 
vuosikymmenen jalostuksesta muutaman mi-
nuutin nopeaan räpöstykseen ennen lauluma-
raton-esitystä. Jätetään nämä syntytarinat kui-
tenkin seuraavaan kertaan.

Loppuun vielä pakollinen loppukevennysvitsi: 
Mitä eroa on Teekkarilla ja Diplomi-insinöö-
rillä? – Diplomi-insinööri tietää, että kaikkea 
ilmaista viinaa ei tarvitse juoda. Kyllä, vitsi 
on vanha. Onhan tuo painettu jo vuoden 1976 
Rattori-lupin Laulukaluun.

Pasi Keski-Korsu
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