Teksuutimet
1 / 2015

Pääkirjoitus
Taas mennään
Aika hämmentävän suhteellista. Vaikka taittoon varaisi
kuinka paljon aikaa ennakkoon, tulee jossain vaiheessa
kuitenkin kiire. Lisäksi ennenpitkää huomaa taittavansa
aamuyöstä, vaikka piti tehdä hommat reippaasti ja mennä
ajoissa nukkumaan. Toisaalta myös toimittajien käsitys
deadlinesta on hieman erilainen kuin allekirjoittaneen.
Albert Einstein varmaan ymmärtäisi tälläistä hämmentävää
aikajatkumoa, minä en. Ehkäpä joku tässä jatkumossa liikkuu
valonnopeudella ja vääristää kaiken. Pitänee alkaa opiskella
suhteellisuusteoriaa.
Suunnitelma vain kaatuu siihen, että huvin vuoksi asioitten
opiskelu vaatisi vapaa-aikaa. Toisinaan sitä ihmettelee
itsekseen miksi taas lähti hallitusnakkiin mukaan, vaikka
olisi hommia muutenkin ihan riittävästi. Sitten taas muistaa
ettei ne hallitushommat ole niitä ärsyttäviä asioita, vaikka
toisinaan niskaan kaatuvatkin. Keksisipä aikakoneen jostain.
Saiskohan siitä noppia?
Toimittajien kanssa puhuttiin, että koitetaan kasata T3ksuutimet, jota kiinnostaa tänäkin vuonna
lukea. Kuivimpia aiheita yritetään siis vältellä jos ne eivät jäsenistöä syvästi kosketa. Samaan aikaan
yritetään pitää lehden jutut tasokkaina. Ulkoasussa pyritään säilyttämään yhtenäinen tyyli parin
aiemman Teemun Teksuutimen kanssa. (Ei siis suinkaan laiskasti kopioimaan vanhaa tyyliä.) Hyvää ja
huonoa palautetta saa mielellään pistää tulemaan.
Teemu III “Antti” “temu mättänen” Möttönen of OTiT
Päätoimittaja vielä kolme Teksua
PS. Teemu II: päivitä se testamentti, jota jo ensimmäisessä pääkirjoituksessa lupailit
PPS. En siis ollut lunttaamassa mitä itse kirjoittaisin pääkirjoitukseen, sattui muuten vaan silmään
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Älä anna paraatin kulkea ohi

Puheenjohtajan palsta
Hiijjohoi, tästä se lähtee!
Vuosi 2015 on jo polkaistu reippaasti käyntiin ja
vaikka vasta helmikuussa mennäänkin alkavat
aurinkoiset ja sulat kelit jo nostattaa mieltä.
Tänä vuonna lumitilanne on otollinen kevään
laskiaisriehalle sekä kyykkäharrastukselle ja
ompahan OTYn Pilikkikilipailutkin tuloillaan!
Kevään aikana tapahtuu paljon. Tuloillaan
on sekä vanhoja tapahtumia kuten eeppiset
PoolPartyt Edenissä sekä uutena tapahtumana
OTYn Jamit jossa musiikkia harrastelevat tai
muuten vain kiinnostuneet pääsevät nauttimaan
mukavasta tapahtumassa tutussa ja kotoisassa
Teekkaritalossa.
Keväällä tapahtuu myös valtakunnallisesti
merkittäviä asioita. Eduskuntavaalit ovat edessä
ja onkin erittäin tärkeää, että opiskelijat pitävät
puoliansa ja saamme mahdollisimman paljon
painoarvoa Teekkareille tärkeisiin asioihin.
Muistakaa siis käydä äänestämässä nuoria
Tekniikan alan puolestapuhujia ja pitäkää huoli
että runsaslukuisen Teekkarijoukon ääni tulee
kuuluviin myös yliopiston ulkopuolelle!

Kelan kiristyvistä vaatimuksista huolimatta
pidetään
tänäkin
vuonna
Oululaista
Teekkarikulttuuria yllä laulellen, jäynäten,
tempaisten ja yhdessä touhuten. Muistakaa
ulkoiluttaa lakkia ja haalareita aina kuin
mahdollista ja älkää välittäkö ohikulkijoiden
mahdollisista hölmistyneistä ilmeistä. Poistukaa
poteroista ja tutustukaa hauskoihin ihmisiin
kiltarajoista välittämättä. Jos johonkin asiaan
mukaan lähteminen mietityttää kysykää
itseltänne kysymys; miksi ei?
Hyvää alkanutta kevättä, pitäkää lippu korkealla!
Kuka: Joonas Ryhänen
Mistä: Oulusta, Prose 2011
Miksi: Teekkarikulttuuri on best ja tykkään
tutustua hyviin tyyppeihin, tutustu sinäkin!
Mitä:
Puheenjohtajana
koitan
parhaani
mukaan pitää hallituksen ruodussa ja Oulun
Teekkariyhdistyksen kurssin oikeassa suunnassa!

Kuva: Johan Kondratjeff

Hallituksen kanssa kaljalla

Otsikko

HUOM! Artikkelissa esiintyvien henkilöiden
näkemykset EIVÄT ole Oulun Teekkariyhdistyksen

hänen sisuksiaan. Hän pälyilee ympärilleen
ja suuntaa tiskille. Missä on haastattelun
kohde? Ennen kuin hän ehtii alkaa arvioimaan
mahdollisia skenaarioita mitä matkalla olisi
voinut tapahtua, sisään kävelee kolme miestä:
Oulun Teekkariyhdistyksen tiedotusvastaava
saattueineen.
”Onko joku paikka missä voisimme puhua?”
”Tuossahan minä yleensä istun.”
Haastattelupaikkana toimii Ravintola Caio.
Tiedotusvastaavan syyt tavata juuri kyseisessä
paikassa ovat käytännönläheisiä: sijainti on
lähellä hänen asuinpaikkaansa, ja Caio tarjoilee
olutta hänelle sopivalla hintatasolla. Huomaan
valpastuvani Valviran vakoojien varalta. Lisäksi
tiedotusvastaava myöntää olevansa kiireinen
ja mielikuvitukseton, joten valitsi ilmeisimmän
vaihtoehdon.
Kysyn, kertooko Caio jotain asiakkaistaan, tässä
tapauksessa hänestä. Itsetutkiskelu johtaa
yksinkertaisiin johtopäätöksiin: hän pitää oluesta
ja on laiska valmistamaan ruokaa – varsinkin
haikeat aamut vetävät häntä aterioimaan Caioon.
Kanta-asiakkuutta hän ei ole ehtinyt ajatella,
vaikka tuumii syytä ehkä kuitenkin olevan.

virallisia kantoja.
Nimi: Teemu ”Antti” Möttönen
Toimenkuva: Tiedotusvastaava, mutta
mieluummin titteliltään Tiedotusministeri
Kilta: OTiT
Solmut lakissa: 3

olisi
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Tummiin pukeutunut mies astuu sisään baarin
ovesta. Hän on kiireinen: hänellä on kollegansa
kanssa tärkeä tapaaminen, jota varten
molemmat ovat uhranneet aikatauluistaan
ohuen siivun, jotta paikallisen Teekkariallianssin
propagandajulkaisun sivuille saataisiin tarkoin
koordinoitua sisältöä. Lisäksi nälkä kalvaa

Tiedotusvastaavaa ja Caioa yhdistävät monet
kultaiset muistot, joista useita hän ei ikävä kyllä
muista, muistojen syntymishetken luonteen
takia. Mutta moninaisia kertoja hän on
harjoittanut kilpailuhenkisyyttään väittelemällä
ihmisten kanssa mielenkiintoisista aiheista ja
haastamalla tovereitaan karaokeen; hän on
väitellyt mm. Kajaanin opettajakoulutuksen
lakkauttamisen vaikutuksista Pohjois-Suomen
opettajatilanteeseen, ja Teekkarilakin hukkumista
ehkäisevien
viritelmien,
”rähinäremmien”,
soveltuvuudesta Teekkarilakkiin erään entisen
kulttuurisian kanssa.

Tiedotusvastaavalla on
edessään
0,6
litraa
Karhua; ”Sopiva nestetasapainon
palauttamiseen”,
hän
toteaa,
viitaten
edellisenä
päivänä
käymäänsä taisteluun Mario Kartin
mestaruudesta Konekillan punaisia
piruja vastaan. ”Se vaan on niin hyvää”,
hän jatkaa tyynesti, täydentäen
että hienommat oluet menisivät
vallitsevassa tapauksessa hukkaan;
hän ei nimeä itseään hienompien
merkkien harrastajaksi, mutta piinaa
toisinaan kyyppareita tilaamalla
jotain tavanomaista eksoottisempaa.
”Kannua ei seuralaisten takia kehtaa
ottaa”, kuuluu lisäys, jonka merkitystä
on hankala päätellä sävystä.
Alkoholittomiin oluisiin hän suhtautuu
nuivasti: hän pitää niitä erittäin
huonoina seuralaisina täydelle vatsalle
ja pyörimisliikkeelle, sekä sopimattomina
vasta akateemisen uransa aloittaneille
fukseille.
Tiedotusvastaava Teemu Möttönen ei
ole aina ollut sitä mitä hän on nyt: ennen
pestiään
Oulun
Teekkariyhdistyksen
tiedotusvastaavana hänet tunnettiin Antti
Möttösenä. ”Teemusta” on tullut hänen alter
egonsa IRC-verkon kutsumanimeä myöten. En
anna aiheen mahdollisen arkaluontoisuuden
hillitä uteliaisuuttani: onko tämä antaumusta
tehtävälle, silkkaa maanisuutta, skitsofreniaa
vai kenties jotain muuta? Käy ilmi, että ”Antti”
onkin se alter ego. Kyseessä on klassinen
Teekkarijäynä: hän aikoo pitää vaalilupauksensa
nimensä vaihtamisesta Teemuksi säilyttääkseen
kahden edellisen tiedotusvastaavan – Teemu I:n
ja Teemu II:n – perinnön, ja toteuttaa hanketta
nyt parhaansa mukaan.

Möttönen toimi aikoinaan Oulun
Tietoteekkareiden tiedotusministerinä
vuonna 2013, sekä puheenjohtajana
vuotta myöhemmin. Toimihenkilötehtäviä
hän on vältellyt, mutta jostain
selittämättömästä syystä päätyi tänä
vuonna kiltansa kummisedäksi neuvomaan
uutta hallitusta.
Tie Oulun Teekkariyhdistyksen hallitukseen
vei enemmän tai vähemmän olosuhteiden
pakosta: Möttönen sai kuulla, että
kaikilla hänen sovelletun tietotekniikan
projektiryhmästään
oli
jo
joku
hallituspaikka, ja että heidän kärsivä
projektipanostuksensa olisi lankeamassa
hänen
kannettavakseen.
Toisaalta
Teksuutimien viimeaikainen taso näyttäytyi
uhkaavan korkeana, ja hänestä tuntui, että
asialle täytyi tehdä jotain. Yhdistyksen
senhetkinen tiedotusvastaava, Teemu II,
tiedustelikin hänen haluaan siirtyä OTYtason tehtäviin; loppu on historiaa.
Tämän vuoden jälkeen Möttösen haaveena
on siirtyä kilta-aktiivieläkkeelle, jotta ehtisi
viettää enemmän aikaa ohjelmoinnin ja
oluen äärellä. Hän kuitenkin toteaa, ettei
aktiivitehtävistä ole helppo päästä eroon;
hän on nähnyt, ettei edes valmistuminen
– jonka hän omalta osaltaan kertoo olevan
vielä huolettomasti kaukana tulevaisuudessa
– ole aina riittänyt erottamaan ihmisiä
kiltatoiminnasta.
Lopuksi tiedotusvastaava Möttönen haluaa
kiittää edellisen vuoden tiedotusvastaavaa
Teemu II:a toimikautenaan IRC-verkossa
esittämistään OTYn virallisista kannoista, joista
hän uskoo varmasti löytävänsä runsaasti täytettä
kuluvan vuoden Teksuutimiin.
Pekka Nyrönen

<@partane> katson pornoni kovana
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Vuosi vaihtui ja samalla vaihdettiin OTY:nkin hallitus. Tässä artikkelissa
esitellään uusi hallitus luonnollisessa elinympäristösäään, kaljalla.

Jussi Kallio
Isäntä
Prose

Erinäisten sattumien ja tapahtumien jälkeen
haastateltavat ja haastattelija istahtavat
Teekkaritalon toimistoon sitsien jälkeisessä
pöhinässä. Paikkana siis tällä kertaa tuttu Talo,
mutta miksi tänne on niin hyvä tulla ottamaan
keittoa, olutta, mallasta, leipää, kaljaa tai
mitä vaan tai ei mitään. Jussi Kalliolle, Oulun
Teekkariyhdistyksen Isännälle, täältä löytyy aina
timanginen tunnelma, Eero Vuorenmaa, Oulun
Teekkariyhdistyksen Fuksiohjaaja, löytää täältä
samanhenkistä porukkaa ja paikka nyt sattuu
olemaan lähellä kämppää.
Mutta tässä kun tosiaan ollaan sattuman kautta
haastattelussa niin kysymys kuuluu, mikä olisi se
muu lempipaikka missä tämän esittelyn haluaisit
pidettävän?
Graali on Eeron lempipaikka. Ouluun
muuttamisen jälkeen kaveri raahasi uuden
fuksiohjaajamme tähän paikkaan oluelle.
Takkatulen luoma tunnelma ja yleinen fiilis
loksahtivat Eerolle juuri sopivasti sekä toki
muisto kaverin kanssa tutustumassa kaupunkiin
ja uusiin paikkoihin lämmittää mieltä.

Eero Vuorenmaa
Fuksiohjaaja
Prose

Jussi suuntaa mieluiten Roosterin alakertaan,
kun
kaljahammasta
kolottaa.
Paikan
salakapakkamainen miljöö kiinnostaa Jussia.
Ehkä isäntä paljastaa vuoden aikana meille
jotain, kun tämmöinen salamyhkäisyys on
mieleen... Mutta toki hienot sisustukset eivät
pelkästään paikkaa tee vaan kiitosta saa hieno
valikoima suomalaisia oluita.
Oluista on puhuttu jo paljon, joten seuraava
kysymys: mikä on se sinun lempiolut?
Eero alkaa muistella excua Mallaskosken
panimolle Seinäjoelle, jossa hän on päässyt
maistamaan Amber Ale -tyylistä olutta. Tarina
ei kerro tietystä oluesta, onko kyseessä sitten
muistikatkoja exculta, sitsien aiheuttamasta
hetkellisestä muistiblokista vai toimittajan
hitaasta kirjoituksesta ja muistiinpanojen
vähyydestä. Amber Ale on kuitenkin se Eeron
havittelema herkku.

Otsikko

Jussi toteaa vain lyhyesti ja ytimekkäästi että
Paulaner.
Miksi hankkiuduit hallituksessa tähän asemaan?
Olisiko joku muukin pesti kelvannut, jos olisit
äänestyksessä hävinnyt tai muuten estynyt?

Taas Eero aloittaa muistelmillaan. Hänen
fuksivuotena oli vähättelemättä vitun kivaa
ja vähintään tämän fiiliksen hän haluaa antaa
myös uusille fukseille. Viime vuonna hän olikin
killan hallituksen fuksivastaavana toteuttamassa
tapahtumia fuksien iloksi. Eerolla on intohimoa
tähän asemaan eikä olisi muuta paikkaa
halunnutkaan. Ehkä jokin pikkuhomma killassa,
mutta fuksiohjaajan paikka oli nyt se jackpot.
Jussilla on samanlaisia ajatuksia Eeron kanssa.
Tapahtumien järjestämiseen pääsi mukaan jo
Prosessikillan isäntänä ja siitä Jussi huomasi
kuinka mukavaa puuhaa se on. Miksi siis
lopettaa siihen, kun voisi kivuta tikkaissa vielä
korkeammalle? Tällä kertaa aseman johdosta
saa vielä kaiken lisäksi siistin kylpytakin. Toisena
vaihtoehtona olisi voinut olla dartsin parissa
Ratikan toimijana.
Tässä kysymyksessä molemmat päätyvät lopulta
erittäin osuvaan lausahdukseen: rakkaudesta
lajiin.
Molemmat toki viettävät iltaa silloin tällöin
kavereiden kanssa ja jos homma menee siihen,
että juomapeliä pitäisi päästä pelaamaan niin
mikä se olisi?
Vastaukset jäävät lyhyiksi, kun haastettelu on
venynyt jo tovin ja kukin haluaisi jo jatkaa omaa
illanviettoaan. Eeron peli on tuttu beer pong,
Jussi taas turvautuu frisbeen apuun beersbiessä.
Molemmat laittavat vielä terveiset Wapun
odottajille: (Fuksi)Wappu tulee, valmistautukaa!
Visa Seppänen

8

9

Otsikko

Suhdevastaava

Kulttuurisika

Paikka: Jumpru pub, Kaarlenholvin alakerta
Juoma: Vesi
Tuore
suhdevastaava, tuotantotalouden
opiskelija Vesa Lind valitsi tapaamista varten
taktisesti Kaarlenholvin alakerran pubin,
jotta haastattelun loputtua on kätevä siirtyä
yläkertaan samana iltana järjestettyihin
Korkkaa Kultasi -bileisiin. Etkoilun merkeissä
ei kuitenkaan kulunut tippaakaan alkoholia,
vaan tuoppi täytettiin vedellä. Tähän ei ole
syynä maksanparantelu Tipattoman merkeissä,
vaan ehkä hieman yllättäen liikunnalliset
syyt. Suhdevastaavamme ottaa nimittäin
taekwondoharrastuksensa sen verran vakavasti,
että tuleviin kisoihin olisi syytä olla hieman
sutjakammassa kunnossa ja tämän vuoksi
itsekuri pitää, ei ainoastaan alkoholin, vaan myös
sokeristen limujen kohdalla. Lajin parissa Vesa on
viihtynyt jo n. 9 vuoden ajan jäätyään aikoinaan
koukkuun nähtyään kotopuolessa Pellossa
koululla näytöksen lajista. Myös opetushommia
alalla on tullut koetettua ja saatetaampa miestä
mahdollisesti nähdä vetämässä alkeiskurssia
tämän vuoden syksyllä.
Suhdevastaavan pestiin päätyminen on jatkumoa
fuksivuonna alkaneelle järjestötoiminnalle. Ensin
oltiin Optiemin alumnivastaavana, jonka pestiin
kuului myös hieman pr-hommia, tästä vähän
myöhemmin 2014 OTY:n alumnivastaavaksi ja
niinhän siinä kävi, että vuoden loppupuolella
tiedusteltiinkin jo halukkuutta nykyiseen
toimeen. Vesa toki myöntää hommien aluksi
fuksina jännittäneen vähän, mutta nopeasti
siihen tottui, ihmisiähän ne siellä yrityksissä vain
ovat.

Haastateltavana on Oulun Teekkariyhdistyksen
Kulttuurisika Kimmo Piekkari. Kimmo valitsi
paikaksi oman kämppänsä, joka löytyy sopivasti
Kimmontieltä. Toimittajan tullessa sisään
haastateltava katselee edellisen yön NHL
-otteluita tv:stä. Koska toimittaja on liikkeellä
autolla, käteen lyödään ovensuussa vain 7,5%
alkoholia sisältävä olutjuoma.
Kohde:
Kimmo Piekkari, KO-11, solmuja lakissa 3kpl.
Miksi valitsit juuri tämän paikan?
Olen koti-ihminen ja viihdyn omissa oloissani.
Tämä johtuu siitä, että olen kotoisin pohjoisen
syrjäkyliltä, tarkemmin sanottuna Kittilästä. Siellä
olivat kesällä seurana hyttyset ja talvella lumi.
Juomaksi on valikoitunut hirviolut eli Swedish Elk
Brew Starköl 7,5%, olut vihreässä lasipullossa.

löytää
Pestipäiviltä
tutkailemassa
uusia
yritystuttavuuksia. Isoja projekteja ei ole vielä
tiedossa, tai ainakaan asiaa ei myönnetty, mutta
ainakin OTY:n syyslukukaudella pidettävät
vuosijuhlat tulevat työllistämään. Vesa kertoo
kuitenkin olevansa avoin uusille ideoille, joten
mikäli mielessä olisi jokin tällainen, ei muuta kun
sähköpostilla yhteydenottoa.

Miksi valitsit juuri tämän juoman?
Olut on suomalainen perinnejuoma. Itse olen
nauttinut siitä muutaman vuoden, ennen join
pelkkää maitoa. Tämä olut on Systembålagetista
ostettu. Kesällä testasin ja hyvää oli, joten

Tornion kesätöiden päätteeksi lähti laatikko
mukaan. Ruotsissa on siis muutakin hyvää kuin
tie Suomeen.
Mitä juoma kertoo juojastaan?
Kuvan hirvi paljastaa juojan hirvimieheksi,
6 vuotta olen hirveä pyytänyt. Hyvä maku
kertoo myös nautinnon tavoittelusta, mitä
hedonismiksikin kutsutaan.
Tyhjille pulloille on jo lisäksi käyttökohde
valmiina, kierrätän ne juomalaseiksi. Pullo
lämpöshokilla puoliksi ja vähän viilaa peliin,
niin valmiina on 24 päkki tyylikkään värisiä
juomalaseja.
Teksun arvio:
Miljöö: Kompakti opiskelijakämppä, jossa
juoman nautinta-alustana toimi käytännöllisellä
ruskealla nahkalla päällystetty sohva.
Juoma: Selkeä lager -olut, joka sopi
juojan käteen mainiosti. Innovatiivisesta
pullonkierrätyskeinosta plussaa.
Vesa Vuorenmaa

Juha-Matti Ojakoski
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Yrityksiin yhteydenpito tuottaa luonnollisesti
paljon kontakteja ja käyntikortteja kertyy, siinä
missä omiakin jaetaan tilanteen mukaan. Siinä
vaiheessa kun töitä pitää kysellä itselle, firmojen
edustajien tunteminen ei sitä prosessia ainakaan
haittaa. Opinnot Vesalla suuntautuvat laatu- &
projektijohtamiseen, haastavaksi mainitsemansa
sähkötekniikan ollessa sivuaineena. Alkuvuosi
on pyörähtänyt käyntiin tutulla tavalla
sopimuksia uusien, ja tietenkin Vesan

Koulutuspoliittinen vastaava

Ympäristötekniikkaa
opiskeleva
koulutuspoliittinen vastaava Iida Kaikkonen
valitsi tapaamispaikaksi tutun ja turvallisen
Caion, onhan se sentään mukavan lähellä
kämppää. Juomavalinta meni myös tutulla
kaavalla, Crowmoorin ollessa hänen mielestään
sopivan kuivaa siideriksi, sama pätee Magnersiin,
ja mielellään tuopista löytyisikin englantilaisia
siidereitä. Oluthifistelijäksi Iida ei sentään
tunnustaudu,
mutta kehaisee kuitenkin
saksalaisia oluita.

kandeiksi valmistumisesta, oli ihan selvää että
kopohommaan on juuri oikea henkilö löytynyt.
Kokemusta aiemmin on kertynyt Ympillä, ensin
kaksi kertaa sopovastaavana ja myöhemmin
kopovastaavana. Usko henkilökohtaiseen ja
taustalla tapahtuvaan vaikutustyöhön on matkan
varrella kehittynyt ja vastaus oli myönteinen kun
kysyttiin, voisiko hän viedä tarvittaessa proffan
kahville keskustellakseen tärkeistä asioista.
Iida ei itse ole missään pestissä hallinnon
opiskelijaedustajana,
joten
kolmen
eri
tiedekunnan kopotyyppien tapaaminen ja
tiedonvaihdon koordinointi on tärkeää.
Kun kouluhommat vaihdetaan vapaalle,
aikaa vietetään tallilla erittäin paljon, sillä
kopovastaavamme omistaa hepan ja ponin,
kotoa löytyvien kahden koiran lisäksi. SMtasolla kilpailu on jäänyt, mutta paikallisella
tasolla mittelöissä ollaan vielä mukana ja
nuoruudessa palkintokaappiin onkin yksi
SM-kulta
kenttäratsastuksesta
tarttunut.
Vaikka hevosharrastus on aikaavievä, hyvällä
ajanhallinnalla
on
kouluhommat
saatu
harrastusten kanssa sopimaan kalenteriin.
Juha-Matti Ojakoski

Vuonna 2011 opinnot aloitettuaan opiskeluvauhti
on ollut hyvä ja tekniikan kandidaatin titteli
saavutettiin viime keväänä. Tähän kun heti
perään tuli pitkää pohdintaa oman vuosikurssin

<WilliZ> Tutalta ei valmistuta nopeasti vaan muualta hitaasti, mutta
		
muuten samaa mieltä

Kuka: Joonas Ryhänen
Mikä: Puheenjohtaja
Mistä: Prosessikilta
Kuinka kauan: 4. vuosikurssi
Missä: Teekkaritalo
Mitä: Sandels
Toimittaja saapuu Talolle
sitsien virallisen osuuden
päätyttyä.
Porukkaa
on
mukavasti,
valot
välkkyvät,
ja
poppi
soi. Keittiön nurkilta
löytyy Joonas, Oulun
Teekkariyhdistyksen
puheenjohtaja,
4.
vuoden prosessiteekkari.
Yhteistuumin päätimme
siirtyä yläkertaan juttusille
paremman valaistuksen ja
keskustelun sujuvuuden
kannalta.
Joonaksen
vuosi
on
alkanut
mukavasti.
Kiirettä
kuulemma
pitää ja reissattua on
tullut. Illan ännännes
kalja aukeaa yläkerran
saunan pukuhuoneessa,
puheenjohtajan
illan
valinta
on
Sandels.
”Tää on suomalaisista
peruskaljoista se mun
yleisin vaihtoehto”, Joonas kertoo. Peruskaljojen
lisäksi hän maistelee mielellään myös parempia
oluita, ja mainitseekin tämän eräänlaiseksi
harrastukseksi. Lähimpänä sydäntä ovat
luostarioluet.
Suosikkioluekseen
Joonas
mainitsee ”tonttukaljan”, eli Chouffe Houblon’n.

tai erikoisin juoma, mihin sitseillä olen vuosien
varrella törmännyt, on varmaan joku keittiön
tekemä ketsuppipohjainen sakko”, Joonas
muistelee ja irvistää.
Teekkaritalo on tullut Joonakselle vuosien mittaa
tutuksi ja rakkaaksi illanviettopaikaksi, ja Talon
saunassa on kuulemma olutta nautittu ennenkin.
Jos iltamat kuitenkin
suuntautuvat ”yhille”
kaupunkiin
päin,
Joonas
nimeää
suosikkipystärikseen
Graalin.
Graalin
lämmin takkahuone,
intiimi ilmapiiri sekä
hyvät oluet ovat
tehneet Joonaksen
lähtemättömän
vaikutuksen.
Loppuun
viime
vuoden haastatteluja
sivuten
toimittaja
kysäisee Joonaksen
vapaa-ajan vietosta.
”Ai mikä vapaaaika?”
naurahtaa
Teekkariyhdistyksen
keulahahmo, ja alkaa
luetella ”sukellus ja
kesäaikaan juoksu,
pyöräily ja uinti.
Viime kesänä taittui
puolikas triathlon.”
Lotta Lappeteläinen

Sitseillä puheenjohtaja maistelee mielellään
muutakin kuin kaljaa, aikaisemmin illalla on
tarjonnassa ollut ainakin viiniä ja jaloviinaa.
”En ole kranttu”, Joonas nauraa. Laulujen ja
huonojen vitsien ohessa on mukava naukkailla
erikoisempiakin juomasekoituksia. ”Eksoottisin
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Paikka: Ravintola Caio
Juoma: Crowmoor-siideriä

Puheenjohtaja

Taloudenhoitaja

Sihteeri
Kuka: Ilona Hautamäki
Mikä: Sihteeri
Mistä: Konekilta
Kuinka kauan: 5. vuosikurssi
Missä: Hautamäki residenssi
Mitä: Kopparberg Naked apple dry 4.5% vol

Toimittajan
saapuessa
paikalle
on
taloudenhoitaja Emma Tähtinen jo kaivanut
Kimblen ja kaljat esiin. Paikan suhteen hän ei
ole turhan valikoiva, hyvien tyyppien ja Kimblen
tai korttipakan kanssa bileet saa taiottua
pystyyn missä ja milloin vaan. Oulusta kotoisin
olevalle Emmalle Kimble oli uusi tuttavuus
hänen saapuessaan yliopistoon vuonna 2011.
Vuosien mittaan peli on tullut tutuksi useilla
eri variaatioilla, ja Emmalla onkin mukanaan
pelilauta, jossa liikennemerkin päälle piirretyt
nappuloiden paikat ovat sopivasti tölkin kokoisia.
Emmalle juomapeleissä yhdistyy kavereiden
kanssa kisailu ja hauskanpito. Pelit ovat
viihdyttävää oheistoimintaa kaljoittelulle ja
niiden parissa on helpompi tutustua uusiin
ihmisiin esimerkiksi etkoillessa. Korttipakka
kulkee helposti mukana, ja vesiputouksen tai
intiaanipokerin saa pystyyn käden käänteessä.
”Eipä niitä sitten muuten tulekaan pelattua”,
Emma nauraa.

Opiskeluaikana Emma on tutustunut myös
erikoisempiin
alkoholiannoksiin.
Saunan
30-vuotisjuhlilla tarjolla oli makkarashotteja,
eli
nautintoaine
hörpittiin
koverretusta
makkaranpalasta. ”Se oli semmoinen pieni yök.
Hunaja-valkosipuli-viinashotti oli sitten totaali
yök”, Emma muistelee tamperelaisten sitseillä
tekemää jäynää nyt jo hieman naureskellen.

Juomana Emmalla on Sandelsia. Vahva ja pehmeä
iisalmelainen peruskalja on taloudenhoitajan
mieleen. Toinen potentiaalinen vaihtoehto
olisi ollut Karhu. ”Baarissa tykkään myös Koffin
portterista, se on vähän tummempaa olutta”,
Emma kertoo. Kotioloissa hänelle maistuu myös
kuiva omenasiideri ja valkoviini.

Kaupungille suunnatessaan Emma valitsee
mielummin pienemmän pystybaarin kuin
tanssiravintolan. Suosikeiksi hän nimeää
Graalin, Kuluman ja kesäaikaan aitat. ”Graalissa
tunnelma, Kulumassa mukavat työntekijät
ja aitoilla patiot”, ynnää Emma suosikkiensa
parhaita puolia. ”Niin ja Caio”, hän vielä lisää.
Lotta Lappeteläinen

Sihteeri Ilona Hautamäki valitsi tapaamispaikaksi
uuden asuntonsa. Joulukuussa siskonsa kanssa
Kaijonharjuun muuttanut viidennen vuoden
koneteekkari on viettänyt kiireistä alkuvuotta
muun muassa reissailun merkeissä. Vapaailtaa
onkin mukava vaihteeksi viettää kotona
rentoutuen, sohvalla musiikkia kuunnellen ja
juomasta nauttien. ”Pitäis tietenkin kämppää
laittaa kuntoon ja lamput kattoon”, Ilona
naureskelee.
Toimittajan
huomio
kiinnittyikin
Ilonan
itse tekemään suodatinpussikattovalaisimeen,
josta
voi
päätellä
sihteerin
omaavan
muutakin
kädellistä
lahjakkuutta
kuin
kymmensorminäpyttelyn!
Jääkaapista Ilona hakee pari Kopparbergin
kuivaa omenasiideriä. Siiderin ohella Ilona
mainitsee lempparijuomakseen kaljan. ”Luotan
sokeasti lähikauppojen tarjotaan. Miedot on
hyviä, ne on semmoisia helppoja juomia”, Ilona
kertoo suosikeistaan. Myös skumppapullo
kuuluu olennaisena varustuksena Hautamäkien
jääkaappiin.
Sihteeri
arvostaa
läheisyyttä
myös
illanviettopaikoissa. Kävelymatkan päässä oleva
Teekkaritalo on vuosien aikana tarjonnut

ikimuistoisia iltoja sitseineen ja saunailtoineen.
Kaijonharjun keskustasta löytyy myös toinen
Kemin tytön suosikeista, Ravintola Caio. Ilona
pitää Caioa helposti lähestyttävänä, ja myös
opiskelijaystävällisyys miellyttää. Välillä hän
osallistuu myös ravintolassa järjestettävään
tietokilpailuun tai laulaa karaokea. ”Tykkään
käydä enempi pystäreissä, niissä voi puhua
ja jutella juomisen ohessa”, kertoo Ilona.
Omien sanojensa mukaan hän ei muistakaan
milloin viimeksi olisi baaribaarisa käynyt.
”Opiskelijabileet on tietenkin poikkeus!” hän
huomauttaa loppuun.
Lotta Lappeteläinen
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Kuka: Emma Tähtinen
Mikä: Taloudenhoitaja
Mistä: Ympäristörakentajakilta
Kuinka kauan: 4. vuosikurssi
Missä: Missä vaan kavereiden ja pelien kanssa
Mitä: Sandels

Tykin suusta

Opiskelijakenttäasiamiehen
koordinoimana
varsinaisen likaisen työn hoitavat myöskin
työsuhteessa
olevat
teekkariyhdysmiehet
eli tykit. Tykki löytyy kaikilta suurimmilta
teekkaripaikkakunnilta.
Tykkien
apuna
hääräävät jokaisessa Suomen teekkarikillassa
vapaaehtoisina toimivat kiltayhdyshenkilöt
eli kyhit, Oulussa perinteisesti kiltojen
puheenjohtajat.
Kyhi
löytyy
nykyään
yhä
useammasta
tietojenkäpistelykillasta
sekä
matemaattis-luonnontieteellisestä
ainejärjestöstä, myös Oulussa. Onkin hyvä
hoksata, että TEKin yhteisöön kuuluu
teekkareiden lisäksi muitakin tekniikan alan
työtehtäviin valmistuvia. Opiskelijatapahtumissa
voit bongata myös aidon ja alkuperäisen LiittoOravan eli Oulun aluetoimiston alueasiamies
Jukka Oravan. Alueasiamiehet vastaavat pääosin
valmistuneista jäsenistä.

Me TEKissä haluamme tukea teekkarikulttuuria
ja levittää opiskelijoille työelämätietoutta, jota
harvemmin tarjotaan yliopistolla. Tässä teille
Oulun iskuryhmä, naamat joihin ottaa yhteyttä
työelämään ja TEKkiin liittyvissä kysymyksissä.
Lue lisää TEKin opiskelijatoiminnasta edellisistä
Teksuista.
Tykkinne,
Tero Marin
tero.marin@tek.fi

Joonas Ryhänen
Teekkarivaliokunta

Jukka Orava
Alueasiamies

Kiltayhdyshenkilöt

ps.
Muistakaa
töidenhakuun
www.
teekkarintyokirja.fi, yksi tärkeimmistä TEKin
palveuista opiskelijalle. Kirjoja on paperiversiona
vielä muutamia teknillisen tiedekunnan
kansliassa.

Tommi Karjalainen
Optiem

Visa Seppänen
OTiT

Jukka-Pekka Koistinen
ARK

Aleksi Hursti
YMP

Vilma Koistinen
PROSE

Tiina Alaruikka
KONE

Lasse Järvelä
SIK
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TEKin opiskelijatoiminta on lyhyesti sanottuna
Suomen ammattijärjestökentän parasta. Siitä
koordinoivat Pasilan toimistolla työskentelevät
teekkariasiamies (oululainen teekkari Valle
Uimonen)
sekä
opiskelijakenttäasiamies,
jona itsekin toimin osan viime vuodesta.
Teekkariasiamiehen koordinoimana TEKillä on
kymmeniä luottamushenkilöitä eli hallopedeja,
joilla on oikeasti valtaa vaikuttaa ja tuoda yli 22
000 opiskelijajäsenen ääntä esiin TEKin hallinnon
eri portaissa (oululaiset hallopedit löydät
Teksusta 4/14). Erityisesti opiskelijoita koskevia
asioita käsittelee Teekkarivaliokunta.

TEKin edustajat Oulussa

Perinteiset lumenveistokisat järjestettiin 3.2. Yllä
koneen taidonnäyte, alla OTiT:n PacMan.

Laskiaista saatiin viettää miellyttävässä
pikkupakkasessa.

Lataa mobiilipankki nyt käyttöösi
Nordean mobiilipankilla hoidat kätevästi maksut sekä seuraat tili- ja korttitapahtumia. Nyt voit uusina ominaisuuksina seurata myös lainatietojasi ja e-laskujasi entistä
tarkemmin. Missä ja milloin vain.

Teemme sen mahdolliseksi

0200 3000
nordea.fi
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Oulun seudun konttorit

Nordea Pankki Suomi Oyj

Otsikko

Juomapelinurkka

Juomapelinurkka

Huikka
Huikka on helppo peli, joka ei vaadi pelaajilta sääntöjen
opettelua oikeastaan ollenkaan. Tämä peli sopii hyvin
alkuiltaan varsinkin tuntemattomien seurassa, koska
eihän suomalainen uskalla jutella vieraille selvinpäin.
Tärkeimpänä pelissä tulee muistaa mantra ”ottaa yks’”,
”ottaa kaks’”, ”ottaa kolme”, ”antaa yks’”, ”antaa kaks’”,
”antaa kolme”.
Pelaajamääräsuositus: 3-7
Juomasuositus:
alkoholijuoma

Jokaisella

pelaajalla

oma

mieto

Alkuasetelma:
Jokaiselle pelaajalle jaetaan kolme korttia, jotka
asetetaan pelaajan eteen kuvapuoli ylöspäin.
Pelin kulku:
Kun alkuasetelma on tehty, valitaan yksi pelaajista
pelinjohtajaksi. Johtajan tehtävänä on kuljettaa peliä
eteenpäin. Pelinjohtajaa voidaan vaihtaa kesken pelin.
Peli alkaa. Pelinjohtaja ottaa korttipakan, nostaa pakan
päällimmäisen kortin kuvapuoli ylöspäin ja toteaa
”ottaa yks’”. Mikäli jollain pelaajalla on edessään
numeroarvoltaan sama kortti kuin käännetty kortti,
kyseinen pelaaja ottaa yhden huikan. Tämän jälkeen
pelinjohtaja nostaa pakasta seuraavan kortin ja toteaa

”ottaa kaks’”. Jälleen katsotaan, onko jollain pelaajalla
edessään samanarvoinen kortti. Jos on, pelaaja ottaa
kaksi huikkaa juomastaan. Sama prosessi toistetaan
fraasilla ”ottaa kolme”, jolloin juotavaksi tulee kolme
huikkaa.
Tämän jälkeen pelinjohtajan hokema vaihtuu muotoon
”antaa yks’”, jolloin numeroarvon osuessa kohdalle
pelaaja määrää jonkun muun pelaajan juomaan yhden
huikan. Tämän jälkeen peli jatkuu fraaseilla ”antaa kaks’”,
”antaa kolme” ja tämän jälkeen taas alusta ”ottaa yks’”,
”ottaa kaks’”, ”ottaa kolme”, ”antaa yks’”, ”antaa kaks’”,
”antaa kolme” jne. Peli päättyy, kun pakka on käyty läpi.
Huomioitavaa ja variaatioita:
•
Korttien mailla ei ole mitään merkitystä. Ainoastaan
numeroarvoilla.
•
Kun määrää juomaa jollekin toiselle pelaajalle,
juomamäärän saa jakaa useammalle pelaajalle.
•
Pelinjohtajalla on merkittävä rooli pelin temmon
säätelyssä. Mitä kovempi tempo, sitä enemmän
juomista.
•
Pelin alussa pöytään jaettuja kortteja voi vaihdella
pakasta siten, ettei samanarvoisia kortteja ole liikaa
pakasta pois. Jos alussa pöydässä on yhteensä
neljä ässää, niitä ei ole pakassa, ja silloin ei pääse
juomaan.

Wincapita
Pyramidihuijauksia kunnioittaen Wincapita-pelissä
huijataan kaveri juomaan. Peli vaatii hieman sääntöjen
opettelua, mutta mukaan pääsee hyvin jo ensimmäisellä
pelikerralla.
Pelaajamääräsuositus: 2-7
Juomasuositus: Jokaisella
alkoholijuoma

pelaajalla

oma

mieto

Alkuasetelma:
Pelipöydän keskelle asetetaan 15 korttia viiteen tasoon
pyramidin malliseen kuvioon. Pyramidin alin, eli levein,
on yhden huikan taso, toinen kahden huikan jne.
Pyramidin yhden kortin levyinen huippu on viiden huikan
arvoinen taso. Lisäksi jokaiselle pelaajalle jaetaan viisi
korttia.

Pelin kulku:
Tässäkin pelissä alussa valitaan pelinjohtaja, jonka
tehtävänä on ainoastaan toimia pyramidin korttien
kääntäjänä. Peli alkaa, kun pelinjohtaja kääntää
pyramidin alimmalta tasolta neljännen kortin.

Huomioita ja variaatiota:
•
Tässä versiossa alin taso on yksi huikka, toinen kaksi
huikkaa jne. Huikkamäärää voi muutella, jos tykkää
juoda enemmän.
•
Bluffaaminen on sallittua, jopa suotavaa.

Kun kortti on käännetty, alkaa haastamisvaihe. Tässä
vaiheessa kuka tahansa pelaaja saa haastaa kenet
tahansa kanssapelaajan sanomalla. Haastamisella
pelaaja toteaa kanssapelaajalle, että hänellä on
kädessään samanarvoinen kortti kuin juuri pyramidista
käännetty kortti on.
Haastetulla kanssapelaajalle on kaksi vaihtoehtoa:
1.

2.

Hän voi uskoa, että haastajalla on kyseinen kortti,
jolloin haastettu pelaaja juo tason määräämän
verran huikkia (pelin alussa siis yksi huikka). Tässä
tilanteessa haastajan ei tarvitse kertoa, onko
hänellä kyseistä korttia oikeasti kädessä.
Toinen vaihtoehto on olla uskomatta. Tällöin
haastajan tulee näyttää kyseinen kortti kädestään,
ja täten todistaa että puhui totta. Tässä tilanteessa
haastettu juo tason määräämät huikat tuplana (eli
pelin alussa kaksi huikkaa). Jos taas haastaja ei näytä
korttia, hän joutuu itse juomaan tuplamäärän.

Peli jatkuu tällä kaavalla. Pyramidista käännetään kortteja
järjestyksessä yksi kerrallaan siirtyen tasoja ylöspäin,
haastetaan kanssapelaajia, juodaan ja kaikilla on kivaa.

Vesiputous
Yksinkertaisista korttijuomapeleistä Vesiputous tuo
erilaisen juomapelimaailman pelaajien itse keksimien
sääntöjen kautta.
Peli on yksinkertainen pelata, mutta sääntöjen
seuraaminen voi vaatia hyvää muistia tai muistilappua.
Vesiputouksesta on olemassa todella paljon erilaisia
variaatioita. Tässä on yksi niistä.
Pelaajamääräsuositus: 3-N

Juomasuositus: Jokaisella pelaajalla oma
alkoholijuoma sekä mahdollinen sakkopullo.

mieto

Alkuasetelma:
Sekoitettu pakka asetetaan pelipöydän keskelle.
Pelaajat sopivat mikä toimii pelissä Sakkona. Sakkona
on usein käytetty kolmea huikkaa omasta juomasta
tai vaihtoehtoisesti voi olla erillinen sakkopullo, josta
Sakkona nautitaan vaikkapa yksi huikka.
Pelin kulku ja säännöt seuraavalla sivulla.

<Perineum> päivitin suutuspäissäni laskiaisen tapahtumaa sitten saatana
<@astralis> kappas, palaute toimi ! (y)
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Tähän juttusarjaan on kerättynä toimittajan lempijuomapelejä vuosien varrelta.
Näiden pelien säännöt eivät aina ole täysin yksioikoiset, joten pelit ovat vapaasti
sovellettavissa ja muunneltavissa. Kuitenkin tästä saat hyvän pohjan illanviettoihin.
Juomapelinurkkauksen ensimmäisenä teemana on korttipelit. Näihin juomapeleihin
pakollisena tarvikkeena on siis vain tavallinen korttipakka ilman jokereita.

Juomapelinurkka

Pelin kulku:
Jokainen pelaaja nostaa vuorollaan pakan päällimmäisen
kortin ja asettaa sen pelipöydälle kuvapuoli ylöspäin.
Korteista tapahtuu erilaisia toimintoja seuraavasti:
Musta 2-6: pelaaja juo itse numeroarvon osoittaman
määrän huikkia.
Punainen 2-6: pelaaja määrää jonkun muun juomaan
numeroarvon osoittaman määrän huikkia. Huikat voi
jakaa useammalle pelaajalle.
7: Vessa-/taukokortti. Kun pelaaja nostaa tämän kortin,
se asetetaan pelaajan eteen kuvapuoli ylöspäin. Pelaaja
voi käyttää omalla vuorollaan vessa-/taukokortin, jolloin
kaikki pelaajat pitävät pelistä tauon. Tauon pituus
sovitaan kollektiivisesti pelaajien kesken. Jos jonkin
pelaajan kohdalla tauko venyy liikaa, hänelle voidaan
kollektiivisesti määrätä Sakko.
8: Naiset juo.
9: Miehet juo.
10: Kysymysmestari. Kun pelaaja nostaa tämän kortin, se
tulee hänen eteen näkyville. Kysymysmestareita voi olla
kerrallaan vain yksi, joten edelliseltä kysymysmestarilta
siirretään kortti poistopakkaan. Kun pelaajalla on
kysymysmestarikortti edessään, hänen kysymyksiinsä saa
vastata ainoastaan kysymyksillä. Muuten tulee Sakko.
Jätkä: Kategoriakortti. Kortin nostanut pelaaja päättää
kategorian, esimerkiksi ”OTiTin entiset puheenjohtajat”
tai ”Konekillan omistamat ajoneuvot”. Kyseinen pelaaja
sanoo kategoriaan kuuluvan asian ja tämän jälkeen vuoro
jatkuu myötäpäivään. Pelaaja, joka ei keksi kategoriaan
sopivaa asiaa tai sanoo jo aiemmin sanotun asian, ottaa
Sakon.

Akka: Uusi sääntö. Kortin nostanut pelaaja keksii uuden
säännön, esim. ”ei saa sanoa numeraaleja”. Säännön
rikkomisesta tulee rikkojalle Sakko.
Kunkku: Uusi kollektiivisääntö. Pelaajat yhdessä
demokraattisesti keksivät peliin uuden säännön.
Säännön rikkomisesta tulee rikkojalle Sakko.
Ässä: Vesiputous. Kaikki pelaajat alkavat juoda yhtä
aikaa. Kortin nostajan vasemmalla puolella istuva henkilö
on ensimmäinen, joka saa lopettaa juomisen. Kun
kyseinen henkilö lopettaa juomisen, hänen vasemmalla
puolella oleva henkilö saa lopettaa juomisen. Pitkän
huikan kittaaminen loppuu siis yksi kerrallaan
vesiputousmaisesti kortin nostajan ollessa viimeinen
juomisen lopettaja. Jos juomisen lopettaa liian aikaisin,
tulee ottaa Sakko.

”
MUKAVA HERÄTÄ
AAMULLA TÖIHIN
- Kesätyöntekijä, Raahe, 2014

Peli päättyy, kun pakka on käyty läpi.
Huomioita ja variaatioita:
•
Pelipöydästä saa nousta ainoastaan tauon aikana.
•
Peliporukan mukaan korteille 8 ja 9 voi määrittää
muun säännön, esim. ”alle/yli 80-kiloiset juo” tai
”humanistit/Teekkarit juo”
•
Tässä on yksi malli korttien säännöille.
Sääntövariaatioita on olemassa paljon, ja varsinaiset
säännöt voi päättää peliporukalla.
Näillä korttijuomapeleillä saa varmasti illan hyvin
liikkeelle. Seuraavassa numerossa Wapun alla
keskitytään juomapeleihin, joihin ei tarvitse kummempia
tarvikkeita, vaan pelejä voi pelata milloin vain keskellä
Wapun hulinoita.
Pasi Keski-Korsu

Teksuutimen toimitus ei kannusta alkoholin liika- tai varsinkaan väärinkäyttöön. Mikäli sinua on joskus
epäilyttänyt omat tai jonkun ystäväsi tai vihamiehesi juomistavat, he saattavat olla toiminnallisia alkoholisteja. Merkkejä alkoholismista ovat esimerkiksi seuraavat:
•
Et muista aina tarkasti edellisillan tapahtumia.
•
Sinun tekee mieli juoda lisää, vaikka kavereidesi mielestä olette jo juoneet tarpeeksi.
•
Sinua kaduttaa jälkeenpäin asiat, mitä sanoit tai teit ollessasi juovuksissa.
•
Olet joskus ollut juovuksissa useita päiviä yhteen menoon.

99 % kesätyöntekijöistämme
suosittelisi kaverilleen SSAB:tä
työpaikkana. Liity sinäkin tyytyväisten
kesätyöntekijöidemme joukkoon:
www.ssab.com/career
Tarjolla satoja mielenkiintoisia
kesätyöpaikkoja terästuotannossa,
tehtaiden kunnossapidossa,
T&K:ssa ja tukitoiminnoissa.

Mikäli löysit itsestäsi yhden tai useamman näistä merkeistä, saatat olla niin sanottu toiminnallinen alkoholisti.
Koko testin voi suorittaa osoitteessa:
https://ncadd.org/learn-about-alcohol/alcohol-abuse-self-test
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SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa
tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on
vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic
Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com

Pakollinen ruokablogi

Pakollinen ruokablogi

Opiskelijan ei ole pakko mussuttaa vain tonnikalaa ja makaronia.
Halvalla voi tehdä paljon kaikkea kivaa ja ei tarvitse ostaa kaupasta
karkkia, kun tekaisee kakun. Kavereitakin voi ilahduttaa leipomuksilla
ja kutsua heidät kakkukahville. Suolaisia leipomuksia voi tehdä kerralla
paljon, jolloin siitä riittää pitemmäksi aikaa ja kyllähän itse tehty ruoka
maistuu aina paremmalta.
Piraattipiirakka
Kyseessä on oikeasti pinaattipiirakka fetalla ja
paprikalla, mutta kaveri kuuli väärin ja nyt sen
nimi on piraattipiirakka. Raaka-aineiden hinta
jää siihen 10€ hujakoille, riippuen siitä löytyykö
kaapista esim. vehnäjauhoja vai joudutko
ostamaan täyden paketin tai laitatko joukkoon
lihaa kasvisten sijaan. Lisäksi toimittaja joutui
tyytymään joissain tarvikkeissa kalliimpaan
vaihtoehtoon, kun halvempaa ei ollut tarjolla.
1. Nosta voi huoneenlämpöön ja juo pari olutta,
sillä siinä menee n. tunti, että voi on sopivan
pehmeää. Voit myös oikaista, jos olut ei maistu
ja sulattaa voita vähän mikrossa, mutta liian
sulaneen voin kanssa työskentely on tympeää.
2. Sekoita jauhot ja suola keskenään. Nämä
voit sekoittaa kulhossa kananmunan ja voin
kanssa. Näin säästyt suuremmalta sotkulta,
mutta paremmin työtilaa taikinan vaivaamiseen
saa, kun jauhosuolasörsselistä tekee pöydälle
tulivuoren ja keskelle laittaa kananmunan sekä
voin. Kummassakin tapauksessa, vaivaa ja
nypi taikina tasaiseksi ja lisää joukkoon loraus
maitoa. Sotkun pitäisi muistuttaa enemmän
taikinaa, kuin murupohjaa. Lisää tarvittaessa
maitoa, mutta liika maito kostautuu sitten
valmiissa piirakkapohjassa. Pyörittele taikinasta
pallo, läpsäytä sitä pari kertaa kuin naisen
pyllyä ja laita jääkaappiin viilenemään tunniksi.
Samalla voit ottaa kaapista taas olutta.

voi myös korvata jollain lihalla, jos ei pelkästä
pupunruuasta tykkää. Kana toimii esimerkiksi
todella hyvin fetan kanssa. Sipuli toimii myös
hyvin tässä piirakassa. Sekoita kulhossa kaikki
täytteet keskenään ja mausta oman mielen
mukaan. Itse suosin pippuria ja valkosipulia.
4. Käännä uunin namikka 180 asteeseen.
Painele taikina vuoan pohjalle ja reunoille.
Nurkkiin jää helposti liikaa taikinaa, jota on
sitten ikävä leikata ja mussuttaa. Nurkkien
kanssa apua tuo pieni lusikka, jota voi dipata
jauhoissa aina tarpeen vaatiessa. Kaada täyte
vuokaan ja tunge vuoka uunin keskitasolle
40-45 minuutiksi. Noin 30 minuutin kohdalla
kannattaa alkaa tarkkailla, miltä se piirakka
uunissa näyttää. Uunit kun eivät aina toimi niin
tasaisesti ja sinun uunisi saatta olla sitten se
uniikki lumihiutale, joka paistaa tämän piirakan
valmiiksi jo 35 minuutissa ja 40 kohdalla uunista
löytyy vain musta kokkare. Kun piirakka on
otettu uunista, anna sen jäähtyä ja vetäytyä tovi
liinan alla.

Pohja:
n. 4 dl		
125 g		
1		
1 tl		

vehnäjauhoja
voita
kananmuna
suolaa

Täyte:
300 g 		
1		
100 g		
3 dl		
3		
0,5 dl		
1 tl		

pinaattia
paprika
fetaa
maitoa
kananmunaa
vehnäjauhoja
suolaa

Visa Seppänen
PS. Tähän juttuun oli tarkoitus laittaa myös
hieno juustokakku jallukinuskikastikkeen kera,
mutta siitä oli hieno kaukana, joten sai luvan
jäädä jutun ulkopuolelle. (toim. huom; Elkää
siis muutkaan masentuko jos kaikki ei heti suju.)
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3. Tästä tulee täyteen 24cm halkaisijalla
varustettu piirakkavuoka, joten voit täytteessä
vähentää jotain oman mielen mukaan, jos
pelottaa että tulee vuosta yli. Paprikan

”Esittelykierros, tulkaa kaikki tänne eteen ja kertokaa oma kengännumero,
pikkusiskon puhelinnumero ja huono vitsi”. Kädet alkavat hiota
ja korvissa suhisee. Kengännumero on oma älykkyysosamäärä ja
pikkusiskon numero on jo kaikille tuttu, mutta mistä tähän hätään keksisi
huonon vitsin? Excuvitsin kertominen ei ole aivan niin helppoa mitä
saattaisi luulla. Vitsin pitää olla tietysti huono, mutta silti sen pitäisi olla
niin hyvä että se viihdyttää kuulijoita. Tässä artikkelissa käsitellään yleisiä
excubusseissa kerrottuja vitsejä, joilla saat pelastettua itsesti hankalasta
tilanteesta. Ettei sitten tarvitse nolona sanoa ”tämä tuli niin äkkiä”.
Vauvavitsit
Yksikään excursio ei ole täydellinen ilman
vauvavitsejä. Näistä vitseistä voidaan myös
esimerkiksi pissatauon aikana käydä kilpailua
siitä kuka muistaa eniten. Tai siitä kuka pystyy
keksimään eniten lisää uusia, sillä sekään ei
ole kauhean vaikeaa. Kun yksi aloittaa vitsien
kertomisen, niin yleensä vitsejä ei tule vain
yksi, vaan kokonainen vauvavitsien ryöpsähdys.
Vitseissä hauskaa on niiden nokkeluus ja
järjettömyys, sillä kuka nyt työntäisi vauvan
tehosekoittimeen? Alla pari esimerkkiä:
• Mikä on hauskempaa kuin kuollut vauva?
Kaksi kuollutta vauvaa
• Mikä on hauskempaa kuin kaksi kuollutta
vauvaa? Kolmannen tappaminen
• Mikä on hauskempaa kuin kolme
kuollutta vauvaa? Kolme kuollutta vauvaa
klovnipuvussa.
Susikoira Roi vitsit
Susikoira Roi, tuo kaikkien tuntema karvainen
monitoimikoira, on varmasti yksi suosituimpia
vitsien aiheita. Ja miksei olisi, onhan hän
ehtinyt tekemään kaikenlaista merkittävää
elämänsä aikana. Vitseissä tärkeintä on niiden
pitkä, polveileva tarina sekä loppulausahdus,
joka vetää yhteen tarinan eri juonenkäänteet
tiivistäen ne 6-8 sanaan. Myös näitä on hauska
keksiä aamulla pienessä rapsakassa kun tuntuu,
ettei ajatus luista mutta jotain pitäisi tehdä.
Alla toimittajan henkilökohtainen suosikki Roin
seikkailuista

Nuoruudessaan Susikoira Roi oli näppäränä
eläimenä opetellut ajamaan pakettiautoa.
Iltaisin hän kurvaili kylällä ja sai vallattomalla
menollaan jalankulkijat kauhun valtaan.
Eipä aikaakaan, kun kylän poliisilaitos sai
vihiä toiminnasta ja lähti viiden partion
voimin ajamaan takaa pakettiautoilevaa
täystuhoa. Tulituksesta ja piikkimatoista
huolimatta Roi selviytyi kotipihaansa ja luikahti
ikkunasta sisään olohuoneeseen. Samantien
ensimmäinen poliisiauto kuitenkin kaasutti
pihaan, ja Roi katsoi parhaaksi tekeytyä
karvaiseksi jakkaraksi keskelle olohuonetta.
Poliisit mursivat oven ja kolusivat koko asunnon,
mutta Roista ei näkynyt jälkeäkään. Viimein
turhautunut komisario Nikander päätti istahtaa
uupuneena alas olohuoneen karvajakkaralle
pohtimaan seuraavaa siirtoa, kun istuin
alkoikin komisarion painon alla rimpuilla
pahanpäiväisesti. Komisario ponnahti ylös, tajusi
tilanteen salamannopeasti ja lausui seuraavaa:
”Harva palli vikuroi, niin kuin villi paku-Roi.”

Lyhyt excuvitsiopas
En ole rasisti/sovinisti/teekkari, mutta... -vitsit
Tämän tyyppiset vitsit ovat hauskoja, varsinkin
jos sattuu olemaan valkoinen ei-juutalainen
teekkarimies. Muiden kohdalla vitsit saattavat
olla hauskan lisäksi myös huumorintajua
koettelevia, joskin yleensä herja lentää joka
suuntaan jotta kaikilla on varmasti paha mieli.
Hauskimpia vitsit ovatkin kun ne ovat oivaltavia
eivätkä pelkästään halventavia. Näistä ei
luultavasti tarvitsisi antaa esimerkkiä, mutta alla
on kuitenkin pari vitsiä joita voi yrittää kestää.
• Mikä erottaa saksalaisen ja puolalaisen?
Kaasukammion seinä
• Miksi morsiuspuku on valkoinen? Ovathan
muutkin kodinkoneet valkoisia
”Huonot” vitsit
Vitsi, joka on huono monellakin tapaa, mutta
jostain syystä excubussin hämmentävä ilmapiiri
saa nekin tuntumaan hauskoilta. Esimerkiksi
klassikko ”mies meni kauppaan, lapio” ei tätä
juttua lukiessa luultavasti naurata, mutta
excubussin ”mieltä humalluttava” ympäristö saa
suupielet nykimään aivan uudella tavalla. Näissä
vitseissä ei varsinaisesti ole mitään hauskaa,
vaan hauskuus on kuulijan promillessa.
- Mustanaamio menee nakkikioskille ja tilaa
lihiksen. Myyjä kysyy tuleeko kaikilla mausteilla.
Mustanaamio vastaa ”ei”. (Uskokaa pois, on se
hauska)
Huonot vitsit
Nämä ovat oikeasti huonoja vitsejä. Sellaisiakin
on. Huonon vitsin huomaa parhaiten sellaisen
kerrottuaan, kun niin syvä hiljaisuus laskeutuu,
että bussin moottorin pörinä on kovin ääni mitä
pystyy kuulemaan. Oikeasti huonon vitsin tajuaa
yleensä valitettavasti liian myöhään, kun juttu ei
ollutkaan niin hauska miltä se päässä kuulosti.
Tällaisen hetken pelastuksena toimii kahden
seuraavan alaotsikon avut.
- Mikä on valkoinen ja roikkuu puussa? Tarzanjääkaappi
Tässähän pitää tietää, että...
Ei ehkä niinkään vitsi, vaan selitys jolla saa
kummasti potkua selittämäänsä tarinaan.
”Tässähän pitää tietää” on hyvä jatko vitsille,

joka on joko liian vaikeasti ymmärrettävä tai
liian kulunut. Yleensä selitys saattaa tosin olla
vielä haastavampi tajuta kuin alkuperäinen
vitsi. Toisaalta tuttuun ja tylsähköön vitsiin saa
kuitenkin enemmän potkua kun siihen kehittää
aivan uudenlaisen, hauskemman selityksen.
Vitsi päättyy
Samalla tavalla kuin ”Tässähän pitää tietää”,
”Vitsi päättyy” ei suoranaisesti ole vitsi. On
kuitenkin hyvä todeta ”vitsi päättyy”, jos/kun
muut excuilijat eivät tajunneet nauraa vitsin
päätyttyä, mikä on yllättävän yleistä. Tämän
jälkeen alkaa kuumeinen pohtiminen mitä
juuri tapahtui, ja pian vitsinkertoja saakin
kuulla riemukseen pari naurahdusta, yleensä
myötätunnosta tai harvoin kun joku tajusi mikä
vitsissä oli hauskaa.
Laulu
Yleensä vitsin vaihtoehdoksi tarjotaan myös
laulua. Jos laulun kanssa haluaa lähteä
vitsikkäälle linjalle, niin kannattaa valita Popedan
”Tahdotko mut tosiaan”. Tai Susikoira-Roin laulu,
Yksinäinen Susi.
Koska toimittajan muistikuvat excuilta ovat
suhteellisen sumeita, tästä tekstistä saattaa
puuttua jotain erittäinkin oleellista. Parhaan
vitsin saat kuitenkin, jos vältät kaikista
yleisimmät ja kliseisimmät jutut, ja teet jotain
aivan uutta ja maailmaa mullistavaa. Esimerkiksi
uusi vauvavitsi tai Susikoira Roi -vitsi saa varmasti
hyvän vastaanoton.
Onko sinulla jokin ikimuistoinen excu-, sitsitai vaikka wappuvitsi, jonka haluaisit jakaa
mahdollisesti Teksuutimissa? Laita tarina
sähköpostilla
osoitteeseen
esa.jaaskela@
student.oulu.fi ja saatat ehkä löytää sen
tulevasta teksuutimesta. (Muista olla kertomatta
sitä ääneen ennen seuraavan teksuutimen
ilmestymistä -toim. huom.)
Esa Jääskelä
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Hauskaahan tässä on se...

Tuopissa
Teksuutimien toimitus haastattelee pseudosatunnaista
teekkaria juomatauollaan. Tällä kertaa toimitus sattui
olemaan Teekkaritalolla Sinimustissa bileissä.
Tietotekniikkaa opiskeleva Erkka Mäkinen
tiesi jo nuorena alkavansa opiskella
tietotekniikkaa Oulussa. Vaikka baareissa
käynti onkin vähentynyt, jatkaa hän vielä
kuitenkin lempiharrastuksensa parissa
kotioloissa.
Miten päädyit opiskelemaan
tietotekniikkaa?
Tiesin tämän jo yläasteella.
Kuinka paljon juopottelet kotona?
Lääkäri sanoo että liikaa, minä että
sopivasti.

Tuopissa

Oletko koskaan vetänyt
tampponikännejä, kotiviinihifistellyt
tai muuten noudattanut jotain tiettyä
juomavaliota?
Mitä nuo edes on? En ole.

Ikä: 21
Opiskelee: Tietotekniikkaa
Kotoisin: Kyröskoski, Hämeenkyröstä
Asuu: Raksatiellä
Harrastukset:
Linux,
kiipeily,
pelaaminen, autot
Kädessä: Punainen koff

Mitä juomaa olet oppinut juomaan
vanhemmiten?
Vodkaa ja
valkoviiniä
Käytkö paljon baareissa ja pubeissa?
Vähemmän kuin nuorempana
Maistuiko tämä Koffin kolmonen täällä?
Olen niin päissään ettei väliä
Anna kokonaisarvosana tälle
juomapaikalle asteikolla 1–5.
5

Erkka Mäkinen

Teekkaritalo
Missä: Tiedät kuitenkin
Mitä: Parhaat bileet ja kylmät
virvokkeet.
Toimittaja testasi:
Rainbow Tumma Lager
Arvio: Juoma täyttä naalin paskaa,
paikka paras mitä löytyy.
Tähdet asteikolla 1–5:
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Tasa-arvovaltuutettu vastaa
Tasa-arvovaltuutettu vastailee säännöllisesti jäsenistöltä
tulleisiin tiedusteluihin. 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,
En tiedä voidaanko sanoa, että olisin pahoittanut mieltäni excusta (Viitaten
OTA sNAPsi ry:n Tornioon suuntautuvaan Naisteekkariexcuun), jonne minulla on pääsy
evätty mutta tavasta, jolla OYY jakelee projektiavustuksia epätasa-arvoisiin tapahtumiin.
Saisiko tähän arvon tasa-arvovaltuutetulta omanlaisensa mielipiteen? Tuntuu että olisi
annettu kauppareissulle rahaa, pitäisi varmaan itsekkin järjestää reissu systembolagetiin,
jonne varmasti olisi useita miespuolisia lähtijöitä. Nykypäivinä on valitettavan vähän
näitä ”nakki”festari tyyppisiä excuja, joihin vain miehillä olisi mahdollisuus osallistua
ilman, että joku älähtää asiasta.
- Ei niin vakavasti

Hei, Ei niin vakavasti.
Lähtökohtaisestihan tämä on sukupuolen- ja opiskelualanvalintakysymys. Uskoisin
kuitenkin, että OYY:ltä heruisi tukea myös nakkifestarityyppisille excuille, mikäli sellaisille
löytyisi järjestäjä. Tilausta varmasti olisi. Niin monesti saan kuulla valitusta siitä, kuinka
excuilla mukana olevien naisten vuoksi miehet kokevat, että joutuvat mukautumaan
stereotyyppiseen mieskuvaan mm. roisin huumorin keinoin ja kaljaa juomalla.
- Tapani Himanka, Oulun Teekkariyhdistys ry:n tasa-arvovaltuutettu

Hei, tasa-arvovaltuutettu.
Vastikään Ouluun avattu intialaista takeawaytä myyvä ravintola delhi6 tarjoaa opiskelijaalennuksen vain alle 25-vuotiaille. Voisko tasa-arvovaltuutettu ottaa kantaa tällaiseen
ikärasismiin?
-T

Hei, T.
Epäilen tämän provokaation olevan vain mainostemppu, jolla yritetään vedota katkeriin
suurten ikäluokkien edustajiin. Suosittelen, että joku vanhempi tieteenharjoittaja käy
testaamassa vaatimuksen paikkansapitävyyden yrittämällä tilaamista opiskelijahintaan
ennen kuin laitetaan paikka boikottiin.
- Tapani Himanka, Oulun Teekkariyhdistys ry:n tasa-arvovaltuutettu

Hei.
The National Center for Competences in Robotics haki tammikuussa naispuolisia
harjoittelijoita Sveitsiin sähkö- ja tietotekniikan opiskelijoiden sähköpostilistoilla. Ollaanko
Sveitsissä tosiaan noin seksistisiä, että harjoittelijoille asetetaan sukupuolivaatimuksia?
- Minä niin mieleni pahoitin
Hei, Minä niin mieleni pahoitin.
Itsekin aistin toki ilmoituksen taustalla vaikuttavan binäärisen sukupuolikäsityksen, mutta
en kuitenkaan lähtisi tuomitsemaan kansakuntaa suoriltaan seksistiseksi. Voihan olla, että
hakukriteerin taustalla oli joku ihan aiheellinen, vahvasti sukupuolisidonnainen piirre.
Esimerkiksi tässä tapauksessa, robotiikan ollessa kyseessä, voisin kuvitella haettavan
henkilöä seksirobotin käyttöliittymän testaus- ja kehitystyöhön, johon henkilöltä
vaaditaan tietynlaista anatomiaa. Tällöin tosin olisi ollut korrektimpaa ilmaista kriteeri
vaikkapa muodossa: henkilö jolla on emätin.
- Tapani Himanka, Oulun Teekkariyhdistys ry:n tasa-arvovaltuutettu
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<raakkel>
		
		
<Samovarius>
		

no jos tommosesta on nostettu tasa-arvokysymys ni pitäskö 			
tasa-arvon vuoksi myös kysyä saako naiset tulla monta 				
kertaa yhden aktin aikana?
voihan mieskin. salaisuus on sama kuin kakkaamisessa: säästää 		
pikkuisen, niin voi käydä kohta uudestaan

V-tyylin vierestä
Vesa Vuorenmaa on OTYn Kulttuurisikanakin toiminut
pitkän linjan kilta-aktiivi, joka on todennut, ettei viiden
vuoden koulu kestä kuin kahdeksan vuotta.

Älä anna paraatin kulkea ohi
Opiskeluelämään kuuluu opiskelun, hulinoiden,
kiltahuoneella asumisen ja aularavintolaruuan
kommentoimisen lisäksi myös eräs oivallinen
piirre, yritysesittelyt. Yleensä kyseessä on
tilaisuus, jossa asiansa osaava Firman Edustaja
kertoo itsestään sekä edustamastaan Firmasta
opiskelijoille ja markkinoi tämän tarjoamia
mahdollisuuksia työnantajana. Illan päälle usein
saunakin lämpenee. Nämä ovat kaikin puolin
hyödyllisiä tilaisuuksia, joihin kannattaa(!)
osallistua.
Nuorena opiskelijana infoissa käytiin osin
ilmaisen oluen houkuttelemana, vanhempana
taas otollisten työnantajien perässä. Kiltaaktiivivuosina vastattiin käytännön järjestelyistä.
Yhtä kaikki, on Firman edustajien puheista
jäänyt vuosien varrella mieleen muutakin kuin
ammattislangia ja prosessikaavioita. Puhun
asiasta, joka on vuodesta toiseen pysynyt
samana. Kantava teema, joka nousee esiin,
kun powerpointit on rullattu ja videotykit
sammutettu.
Kenties saunan lauteilla, ehkä kahden oluen
jälkeen, Firman Edustajan mieleen nousee aihe,
joka on painanut aina valmistumisesta asti.
Aihe vaihtelee, mutta on poikkeuksetta joku
kolmesta. Yhtä painaa yksi, toista vaivaa kaksi,
jotain poloista kaikki kolme. Huokaisun jälkeen
Edustajan huulilta karkaa viimein lause:
1. ”Harmittaa, kun ei tullut aikanaan lähdettyä
vaihtoon.”
2. ”Harmittaa, kun ei tullut aikanaan lähdettyä
kiltahommiin.”
3. ”Harmittaa, kun tuli aikanaan valmistuttua
liian nopeasti.”

Näitä seuraa lausahdus: ”Opiskelu on kyllä
elämän parasta aikaa. Nauttikaa siitä, kun vielä
pystytte. Töitä kyllä ehtii tehdä.”
Kaikki nämä viisaat Diplomi-Insinöörit eivät
voi olla väärässä, mutta asia on tuskin näin
mustavalkoinen. Ei varmaan läheskään kaikkia
jälkeenpäin kaiverra, vaikka kohdat 1-3 jäivätkin
opiskeluaikana suorittamatta. Onhan perheelämä kivaa ja voi töissäkin tuntea elävänsä.
Homman juju ei olekaan tässä, vaan siinä, ettei
kukaan tule ikinä samanmoisessa tilanteessa
sanomaan:
1) “Elämäni suurin virhe oli lähteä vaihtoon.” tai
2) “Tuhlasin nuoruuteni kiltahommissa, haluan
nuo vuodet takaisin.” tai edes
3) “Olisinpa onnellisempi, jos olisin paketoinut
opintoni neljässä vuodessa.”
Tekemättä jättäminen ei siis välttämättä ole
tappio, mutta tekeminen on varma voitto. Miksi
ottaa riski siitä, että tekee kymmeniä vuosia
kalvavan virheen jo lähtöruudussa ja kiirehtii
läpi opintojen laput silmillä? Vaihto-opiskelu
tuo perspektiiviä kangistuviin kaavoihin ja
järjestötoiminnasta saa tunnetusti monenlaisia
kannuksia elämään. Näihin asioihin liittyviä
kysymyksiä tulisi jokaisen punnita kohdallaan
tarkasti.
Itse olen opiskelijana jo vanha kääpä ja aion
valmistua tänä keväänä. Ehkä itsekin saavun
yritysinfoon seuraavan kerran asiani osaavana
Firman Edustajana. Kenties tällöin saunan
lauteella, ehkä kahden oluen jälkeen, mieleeni
nousee aihe ja huokaisun jälkeen huuliltani
karkaa viimein lause:
”Heittäkääs lisää löylyä.”

Elektrobit Wireless
www.jobs.elektrobit.com
Elektrobit Automotive
www.jobs.automotive.elektrobit.com
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EB creates advanced technology and turns it into enriching end-user experiences. EB is specialized
in demanding embedded software and hardware solutions for wireless and automotive industries.

oty.fi

