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Pääkirjoitus

Onni on olla hallituksessa. Ympärillä on ihmisiä, jotka tajuavat miten hirveää on olla halllituksessa.
Illat pimenevät ja syksy saapuu.
Syksyn mukana tuli myös melkoinen lauma fuksipalleroita kiltahuoneelle.
Pelätä ei silti kannata vaikka sedät välillä neuvoisivat ikävään sävyyn. Jarrut ovat katkeria.
Antautukaa mukaan Teekkareiden rientoihin ja viettäkää ikimuistoinen fuksivuosi.
Kenties käy niin ettei seuraava Teksu ilmesty vaalikokoukseen mennessä.
Ajattelin tässä varmuuden vuoksi suositella hallitusnakkeja. On muuten hyviä hommia.
Liian monen vuoden jälkeen pitää varmaan alkaa päästää nuorempia tekemään juttuja.
Jos yhtään tuntuu siltä ettei elämässä ole tekemistä niin kannattaa vakavasti harkita kilta-aktiiviutta.
Ainakaan itse en ole tälle tielle lähtemistä katunut muulloin kun tyhmyyttään jättää jutut viimetinkaan.
Ainakin tämä yksin luennolla istumiseen vertaa. Paljon kivempaa miettiä yhdessä miksei ole noppia.
Jos fuksina tuntuu että hallitushommat ovat liian isoja, niin kannattaa kysellä myös toimarivirkoja.
Aivan yhtä eeppisiä ne eivät luonnollisestikaan ole, mutta hyviä ja tarpeellisia vastuutehtäviä.
Vuosijuhlat ovat hienoja. Siksipä niistä päätettiinkin kerätä kokonainen teemanumero.
Uusimman Teksun sivuilta löydät muunmuassa historiikkia viimeisen viiden vuoden vujuista.
Jotain voi sieltä ottaa ehkä opiksi ja hoitaa omassa nakissaan kaiken paremmin.
Uutta vuotta odotellessa.
Tervetuloa takaisin yliopistolle. Leikkikää kiltisti.
Antti Möttönen
Päätoimittaja
Tiedotusvastaava
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55 vuotta. Itsehän olen sen verran nuorta
polvea, että arkistoa pitää kaivella ja
vanhempia Teekkareita haastatella jotta
edes tietää mitä OTYn 50v juhlavuonna
viisi vuotta sitten oikein tapahtui. Perinteet
kasvavat ikää vuosi vuodelta ja onkin hauska
huomata että puheenjohtajan edustusasuun
kuuluva kampimattikin on minua muutaman
vuoden vanhempi.
Samalla kun vanhoja perinteitä vaalitaan on
myös tärkeää pysyä ajan hermoilla. OTYn
täytyy jatkossakin pysyä virkeänä oululaiset
Teekkarit yhdistävänä tekijänä, pitää kiinni
saavutuksistaan ja kehittää uutta.
Jo aikamiehen ikään ehtineet kiltahuoneetkin
ovat olleet kuluneen vuoden jälleen
kerran häätöuhan alla mutta kiitos kiltojen
taistelun ja henkilökuntaan luotujen hyvien
suhteiden ansiosta niidenkin tulevaisuus
näyttää valoisammalta. Yhteisellä hyvällä
pöhinällä ja tekemisen meiningillä selvitään
kinkkisemmistäkin tilanteista.
Historian havinaa tutkiessa ja vanhoja
kellertäviä kirjoituskoneella naputeltuja
dokumentteja lueskellessa huomaa että eri
aikakausilta jää elämään erilaiset perinteet ja
tavat. Muistakaa, että kaikki te jätätte myös
omalla toiminnalla ja innostuneisuudella
jälkenne tulevia polvia varten! Aika näyttää
mitä 2010-luvulta muistellaan eniten 10 tai
20 vuoden kuluttua.
Perus
Teekkarin
ajatusmaailma
ja
primitiiviset tarpeet tuskin ovat vuosien saatossa juurikaan muuttuneet. Mieleeni tulee erään
80-luvun matkakertomuksen pohdinta ”Aamupilsneri – uhka vai mahdollisuus?”. Samojen kysymysten
ääressähän sitä on näköjään aikaisemmin oltu kuin nykyäänkin...

18-28 -vuotiaille
Venytä enemmän
irti rahoistasi

Suuren suuri kiitos kaikille viimeisen viiden vuoden aikana ja ennen sitä Teekkarihenkeä luoneille
aktiivisille järjestäjänä toimineille kuin mukana olleille! Vietetään sopivan riehakkaat vuosijuhlat ja
opastetaan uudet syksyllä aloittaneet fuksit oikealle tielle!
-Joonas Ryhänen

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
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Teemme sen mahdolliseksi

Tykin suusta
Kirjoittaja työskentelee Oulussa
teekkariyhdysmiehenä eli tykkinä

Tykin suusta
Tekniikan

akateemiset

TEKin

Läts!
Niin ne tuli uudet fuksit taas. Fuksi-infot on
sellanen konkreettinen syksyn merkki, aivan
niinku kulahtanu koiranpaska keväällä. Vuodesta
toiseen me vanhemmat teekkarit toteamme
yksissä tuumin, että joka vuosi ne fuksit vaan
näyttää entistä nuoremmilta. Me ei nimittäin
vanheta koskaan.

Yhteistä näissä työelämän peleissä on kuitenki se että TEK on siellä toiminnan
keskipisteessä valvomassa meidän jäsenten etuja. Ja TEK on se mihin voit ottaa
yhteyttä kun se pallo osuu arkaan paikkaan tai kun omissa soi. Tai kun ylipäänsä on
jotain kysyttävää. TEK opastaa ja auttaa työelämän ongelma- ja muutostilanteissa, jo
opiskeluaikana.
Tervetuloa TEKin jäseneksi sekä opiskelemaan Ouluun, Suomen parhaaseen
teekkarikaupunkiin!
Tykkinne Tero
tero.marin@tek.fi
www.tek.fi/opiskelijat
www.tek.fi/liity

Fuksit, toivottavasti teillä jäi mieleen TEKin
sedät Tero ja Jukka. Ne jotka siellä eessä paasas
ammattiliitoista. Mietittekö te että miten se TEK
liittyy näihin opintoihin?

Näitä työelämän pelejä on käynnissä koko ajan ja monen kokoisia. Herrat Helsingissä
pelaa nyt yhenlaista peliä, jossa vastakkain ovat suomalainen sopimiskulttuuri ja
talouskurimuksen selättämiseen vaadittavat toimenpiteet. Sen pelin katsojat eli
Suomen kansa ei ollu kovin tyytyväinen siihen, miten se toinen osapuoli muutti
työelämän pelisääntöjä, ja sen takia kokoonnuttiin osottaan mieltä ja laitettiin hetkeksi
Suomi seis. Sitä ennen toisen joukkueen kapteeni puhu YLEn kautta kansalle ja valoi
uskoa että kyllä tämä peli uusilla säännöillä saadaan rullaamaan, iteasiassa entistä
paremmin, ja että se toinenki joukkue saa esittää omia sääntömuutoksiaan. Ja sitte ne
toisen joukkueen pelaajat otti aikalisän ja vetäyty miettimään uutta taktiikkaa. Jutun
kirjoitushetkellä ei taktiikka ollu vielä valmis ja Suomi oli erätauolla.

< Vyacheslav>
			
< Vyacheslav>
			
< Bttr>
< Vyacheslav>
< Vyacheslav>
		
			
			

rappukäytävän ovenkahvaan oli ripustettu naisten 		
alusasuste saatetekstillä ”HUORA”
selvästikin akaateminen vuosi 2015-2016 sosiaalisine
kuvioineen on polkaistu virallisesti käyntiin
missä rapussa? :D
mulla kiinnostais enemmän mikä kämppä :D
harmillisesti alkoivat pitämään tätä rapun ovea lukossa.
tuo oli varmaan tarkoitettu vähän 				
henkilökohtaisemmaksi tuo viesti, mutta raasu ei 		
vissiin päässyt rapun ovea pitemmälle :(

6

7

Hyvä jos mietitte! Sillä te olette vääjäämättä
menossa kohti sitä työelämää, ja opiskelujen
aikana sitä varten on hyvä harjoitella. Eli käydä
töissä. Mutta vähän niinku pallopeleissä, myös
työelämässä on pelisääntöjä. Ja niitä ei opeteta
yliopistossa. Siinä TEK astuu mukaan kuvioihin.
Me kerrotaan teille niistä säännöistä pitkin teidän opiskeluaikaa, sillä me halutaan
että te olisitte valmistuttuanne parempia siinä työelämäpelissä. Joskus siinä pelissä
saattaa osua pallo munille, tai taklaus päähän. Joskus soi omissa. Useimmiten se
toivottavasti kulkee ku raiteilla.

55
OTY

Vuosijuhlia
järjestämässä:

Martat vastaavat

Apua! Minulla ei ole avecia juhlille, mutta kuulin että pääjuhlassa olisi mahdollisuus
perinteisempiin tanssilajeihin. Kuinka löydän itselleni tanssiparin?
-SIKin tupsufuksi
Hei sikin tupsufuksi! Oletamme että olet mies. Perinteisesti ensimmäinen tanssi tanssitaan
oman pöytäavecin (oikealla puolella istuva nainen) kanssa. Hyvällä tuurilla myös
vastapäätäsi istuu nainen, joka toimii avecinasi pöytäjuhlan ajan. Hyvien tapojen mukaista
olisi tanssittaa myös häntä. Jos bongaat muita viehättäviä naisia, niin voit rohkeasti pyytää
heitä tanssin pyörteisiin.
Jos kuitenkin olet nainen, niin ei hätää! Teekkarijuhlissa miehiä kyllä riittää, mutta pieni rohkaisu
ei olisi pahitteeksi. Jos uskallat, voit itse käydä pyytämässä vaikka Teekkariyhdistyksen
puheenjohtajaa tanssimaan! Tunnistat hänet puna-sini-valko-raitaisesta nauhasta.
Moromoro! Tapasin vahingossa naisen, eikä se lähtenyt pois. Nyt minulla on
ensimmäistä kertaa vuosijuhlilla avec. Kuinka kohtelen naistani vuosijuhlilla?
-kone teekkari
Onneksi olkoon kone teekkari! Etiketin mukaan kohtelias mies pitää naiselle ovea auki ja
auttaa takin kanssa. Itse juhlien aikana daamisi istuu sinua vastapäätä ja sinun tehtävänäsi
on auttaa oikealla puolella olevaa naista eli pöytäavecia tuolin ym. kanssa. Muistathan
kuitenkin huomioida tyttöystävääsi ylimääräisen draaman välttämiseksi. Tämän toteutat
viimeistään pääjuhlan loppupuolella, jolloin polvistut tyttöystäväsi eteen, pidät häntä kädestä,
katsot häntä syvälle silmiin, laulat naiselle ja ojennat hänelle ruusun.
Hei Martat! Pidän kovasti kappaleesta “Naidaan lampaita” ja haluaisin toivoa sitä
juhlilla yhteislauluna. Miten minun tulisi toimia?
-sihteeri -95
Parahin sihteeri. Yleensä isoilla vuosijuhlilla laulut lauletaan pöytäkunnittain. Muut voivat
tietysti yhtyä lauluun kuultuaan sulosävelenne. Kannattaa kuitenkin miettiä millaiset kappaleet
sopivat arvokkaisiin juhlatilaisuuksiin. Ohjenuorana voi pitää, että astetta ronskimmat laulut
lauletaan vasta pääruuan jälkeen.
Moi Martat! Olin viime vuonna kiltani vuosijuhlilla ja minulla ei ole varaa ostaa uutta
asua OTYn juhliin. Voinko pitää samoja vaatteita kaksissa juhlissa?
-köyhä opiskelija
Hei köyhä opiskelija! Jos olet mies, voit huoletta pitää samaa pukua, kunhan tarkistat, että se
vielä mahtuu sinulle, eikä se ole kärsinyt edellisissä juhlissa.
Jos olet nainen, voit huoletta pitää samaa pukua, kunhan tarkistat, että se vielä mahtuu
sinulle, eikä se ole kärsinyt edellisissä juhlissa. Voit kuitenkin piristää mekon ilmettä
uudella huivilla, laukulla, kengillä, koruilla, hiuksilla, jne.

Hei rakkaat Martat! Mitä tarvin illaksi mukaan?
-tietämätön
Hei tietämätön!
Jos olet mies, taskurahaa (esim taxia varten) ja -matti,
jos tarjoilu epäilyttää, kaiken varalta kondoomi.
Jos olet nainen, vaihtokengät, meikkipussi, hiuslakka,
kasa pinnejä, taskupeili, huulipuna, varakorvikset,
varatamppooni, jatkoja varten varalta bikinit ja pyyhe.
Kaikille tiedoksi, että laululäystäke löytyy yleensä
pöydästä. Puhelinta ei ole kohteliasta räplätä kesken
juhlan, ja selfiet muutenkin kannattaa ottaa ennen
juhlia. Paikalta löytyy yleensä myös kuvaaja, joka
ikuistaa sinut ja avecisi.

Vujuhistorian lyhyt oppimäärä
Aina tietyin väliajoin sattuu osumaan useat vuosijuhlat samalle vuodelle.
Tänä vuonna ei ainoastaan OTY juhli 55. toimintavuottaan, vaan
suuret tasavuosikemut yliopistossa on mm. SIK:lla, Koneella ja Oulun
Luonnontieteilijöillä.
Teksuutimien toimitus päätti kysyä jokuselta viimeisen viiden vuoden
OTY:n hallituslaiselta vuosijuhliin liittyen nipun kysymyksiä. Vaikka hiljaisen
tiedon siirtämiseen järjestötoiminnassa pyritäänkin, aina jotain jää matkan
varrelle kaikesta huolimatta. Tämän vuoksi ajoittain on hyvä hieman kerätä
tietoa kasaan, edes pieninä palasina, jotta vanhoja virheitä ei toisteta eikä
uusiakaan keksittäisi. Vastauksia saimme mukavan määrän eri hallitusvuosilta
viimeisen viiden vuoden ajalta.
Muistin virkistykseksi pieni summaus siitä, millä teemalla juhlia on viime
aikoina vietetty:
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Monetkin vuosijuhlat lähestyvät ja voivat äkkiseltään olla pelottava tilanne.
Onneksi Teksuutimet on saanut käsiinsä Martat vastaamaan vaikeisiin
lukijoitten kysymyksiin

Seuraavaksi OTY:ä palvottiin Johteenhovilla
sangen uskonnollisissa tunnelmissa. Teemana
oli uskonto ja eri uskontokuntien harjoittajia
saapui sankoille suurin joukoin.

2010 juhlittiin OTY:n
puolen vuosisadan
kestänyttä eloa.
Juhlapaikkana oli Oulun
Technopoliksessa
sijaitseva Smarthouse.
Puitteet olivat hulppeat,
mutta niin olivat itse
juhlatkin.

2011 oli aivan erityyliset
vuosijuhlat kuin vuotta
aiemmin. Edellisenä
vuonna oli ollut prameat
50v juhlat ja tällä kertaa
tarkoitus oli pitää rennon
rempseät ja astetta
huokeammat kemut
merkkipäivän kunniaksi.

2013 ei virallisia
vuosijuhlia
pidetty
laisinkaan. Sen
sijaan juhlittiin
Teekkaritalon
20-vuotista
taivalta hyvin
juhlallisissa
tunnelmissa.

2014 järjestettiin jälleen
pienimuotoisemmat
juhlat teemalla
Ahdin Valtakunta.
Huhupuheiden mukaan
ideat vuosijuhlille tulivat
Sikkilän perukoilta.

2010

2011

Teema: Pukujuhlat
Paikka: Smarthouse, jatkot Maikkulan kartanossa
Ikimuistoista: Ikuisen teekkarin hauta ja lipputanko
Vuosijuhlien valmisteluissa täytyy ottaa yleensä
varsin monia asioita huomioon. Vuosijuhlille tarvitaan
pääsääntöisesti jonkinlainen ohjelma tai runko, mitä
hyödyntää suunnittelussa ja rakentaa valmistellessa.
Joinakin vuosina rungon kasaaminen on ollut hieman
helpompaa, toisina taas vähän haastavampaa.
Esimerkiksi 2010, 50-vuotisjuhlille perinteinen
akateeminen pöytäjuhla tuntui olevan luonnollinen
valinta. 2011 Rosvojuhlien idea sai alkunsa kesän aikana
tehtyjen murtojen inspiroimana. Vuonna 2012 eli ns.
“maailmanlopun vuotena” teemaksi valikoitui uskontoteema, jonka varjolla päästiin hieman irvailemaan
uskonnolle kuin uskonnolle, hyvän maun rajoissa
luonnollisesti. 2013 OTY:n vuosien täyttäminen jäi hieman
vähemmälle huomiolle Teekkaritalon 20-vuotisjuhlien
ollessa juhlien ytimenä. Kyseisten juhlien teema oli
hillitty, sillä kyseessä oli loppujen lopuksi pukujuhla.
Koristeluun haettiin inspiraatiota syksystä ja ruskan
värit lehtineen näkyivät liekehtivänomaisesti myös
juhlia varten suunnitellussa haalarimerkissä. Vujuilla
myös ilahdutti PahkiSpeksin minispeksi, jonka juonessa
etsittiin Teekkaritalon kadonneita pohjapiirustuksia.
“Huikeita juhlia seurasi spektaakkelimainen sillis
teemalla krapulaeläimet.” Vuoden 2014 teemaksi
valittiin “Ahdin valtakunta”.

Edelliset olivat isot tasavuosijuhlat ja meillä taas hyvinkin vapaamuotoiset
”jatkot”, joissa mentiin iltapukujen sijaan teemapukeutumisella.
Teemaa pyöri Talolle tuona kesänä tehtyjen murtojen ympärillä.
Pukeutuminen oli murtokeikalle. Hallitus esimerkiksi oli pukeutunut
Karhukoplan jäseniksi. Juhlilta jatkoille siirryttiin pimeään teekkaritaloon
takaoven kautta ”murtautuen”.
Matti Harju
Isäntä 2011
2011 oli aivan erityyliset vuosijuhlat kuin vuotta aiemmin. Edellisenä
vuonna oli ollut prameat 50v juhlat ja tällä kertaa tarkoitus oli pitää
rennon rempseät ja astetta huokeammat kemut merkkipäivän kunniaksi.
Meillä ei ollut erikoisempaa vuosijuhlatoimikuntaa, vaan teimme juhlat
hallituksen ja muutaman toimihenkilön kanssa.
Matti Särkelä
Puheenjohtaja 2011
Teema: Rosvojuhlat
Paikka: Alakylän nuorisoseuran talo, jatkot Teekkaritalolla
Jotain eeppistä: Jatkoille sisäänpääsy Teekkaritalon särjetyn ikkunan
kautta (toim. huom. ei siis mentykään ovesta?)

2012

2013

Teema: Uskonjuhlat
Paikka: Johteenhovi, jatkot Teekkaritalolla
Jotain eeppistä: Luulajan vierailijat
Aikaa vujujen valmisteluun kuluu, mutta loppujen lopuksi todellista
kulutettua aikaa on useimmissa tapauksissa lähes mahdoton arvioida
kovinkaan tarkasti. Välivuosien juhliin on luonnollisesti käytetty vähän
vähemmän aikaa kuin isompiin, mutta silti tekemistä on pääsääntöisesti
ollut viimeiset muutaman viikon ihan riittämiin.

Teema: Talo 20v
Paikka: Raatin nuorisotalo, jatkot Teekkaritalolla
Jotain eeppistä: Pahkispeksin minispeksi Teekkaritalon synty

Esimerkiksi Rosvojuhlista Matti Särkelä totesi seuraavasti: “koko
tapahtuma tehtiin kasaan muutamassa viikossa”, kun taas 2013
Teekkaritalon kaksikymppisiin “Alkuvuosi meni kohtuullisen rauhallisesti,
mutta viimeisen kuukauden aikana porukka puristi oikein kunnolla pitkiä
rupeamia ja lopulta juhlia edeltävä päiväkin venyi yli puolen yön”, Juha
Pesonen muisteli.
Kuitenkin viimeisen viiden vuoden vujuista 2010, ehkä hieman vähemmän
yllättäen, oli arvioiden mukaan kaikista eniten aikaa vienyt. “Kyllähän
niihin paljon aikaa pistettiin. Edelliset hallitukset olivat jo miettineet
historiikkiprojektia ja vuosijuhlien paikatkin oli varattu jo vuosia ennen”,
Kalle Kari totesi.

Muisteloissa nousi esille lähes kaikissa sillis todella positiivisessa mielessä.
Silliksen rooli vuosijuhlissa on selkeästi korostunut ajan myötä, tämä
kehitys on ollut havaittavissa etelänkin teekkaripaikkakunnilla.
Ei tietenkään mikään ihme; vastapainoksi pönöttämiselle kalliin puvun
kanssa saa viettää paljuilua ja skumpanjuontia erittäin vapaamuotoisessa
karnevaalissa, jonka sisällössä saadaan toteuttaa villejäkin ideoita. Vuoden
2013 toimijat muistelivat sillikseen panostetun jopa enemmän kuin itse
pääjuhlaan. Onkin kiintoisaa seurata, mihin tämä osuus juhlinnasta lähtee
tulevaisuudessa kehittymään!
Ei silti pidä unohtaa perusasioita. Vastauksissa nimittäin oli hyvä huomautus
siitä, että perinteisiä akateemisia vuosijuhlia saisi olla useammin kuin
viiden vuoden välein. Liian harvalla järjestämisellä osalta opiskelijoista ne
saattavat mennä kokonaan ohi ja järjestelyihin liittyvät asiat unohtua.

2014
Teema: Ahdin valtakunta
Paikka: Oulunsuun pirtti, jatkot Teekkaritalolla
Jotain eeppistä: Pomppulinna.
Järjestelyt menivät mukavan kivuttomasti,
silliksen fuksityövoiman aikataulutuksen mokasin
suhteellisen totaalisesti, eikä työvoimaa ollut iltaan/
yöhön saakka. Tästä selvittiin nätisti muun hallituksen
ja toimareiden avustuksella, vapaaehtoisia löytyi
lopulta helpohkosti. Voi tosin olla että tässäkin on
aika kullannut muistot.
Niko Tervo
Isäntä 2014

Juhlien
jälkeen
taaksepäin
katsominen ja vinkkien jakaminen
seuraajille on hiljaisen tiedon
siirtoa parhaimmillaan. Saaduissa
vastauksissa
painotettiin
sitä,
että
hommien
hoitaminen
aloitetaan mieluiten heti eikä
vähän myöhemmin. Valmisteluissa
tulee vastaan niin monenlaisia
huomioitavia asioita, että kaiken
jättämisellä viime tinkaan varmistaa
lähinnä kaikille kunnolla stressiä.
Parhaimmillaan voi jo tehdä
yhteistyötä seuraavan vuoden
hallituksen kanssa sen varmistuttua
ja hoitaa esim. tilavarauksia jo
edellisen vuoden puolella. Toki
asemia voi myös pedata valitsemalla
vujuvastaavan edellisen vuoden
toimijoiden keskuudesta, tästä
on ollut hyvää kokemusta. Kun
tällaisia kriittisiä asioita vujujen
kannalta saadaan lyötyä kerralla
kunnolla lukkoon, on valmistelujen
jatkaminen
vuoden
alussa
helpompaa.
Myös
alumnien

2015

kontaktointi tapahtumaa varten
on syytä aloittaa aikaisemmin kuin
uskoisikaan. Kuten alumnijuttuja
hoitaneet varmaan tietävätkin, mitä
kauemmaksi ajallisesti mennään,
sitä hankalampaa voi olla löytää
ajantasaisia
yhteystietoja
sen
ajan toimijoille. Tässä tietenkin
auttaa se, että alumnitoiminnasta
tehdään jatkuvaa ja tietoja
pidetään ajantasalla, jotta työtä
ei tarvitse aloittaa joka kerta
alusta. Koordinointi on hyvä
olla
hanskassa
henkilöstön
suhteen itse vujuillakin, jotta
työvoiman ei tarvitse yksin sekoilla
hommissaan. Vanhojen toimijoiden
kokemusta vujuhommien suhteen
kehuttiin, joten hyödyntämistä
kannattaa harkita, kysyvä ei
tieltä eksy. Muistutettiin myös,
että Teekkaritalo ei ole suurten
cocktailtilaisuuksien järjestämiseen
kaikkein paras paikka, varsinkin
jos haluaa yleisönkin seuraavan
lahjojen luovutusta hallitukselle.

2015
Teema: Pukujuhlat
Paikka: Hotelli-ravintola Lasaretti, jatkot paikassa X
Jotain eeppistä: Kirjoita oma eeppinen tarina:
__________________________________________________________
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__________________________________________________________

Jokasyksyinen fuksisuunnistus meni osalla vähän
erilaisissa tunnelmissa - PK 1:n välitentti oli nimittäin
sattunut samalle päivälle.

Kesän aikana kokoonnuttiin perintekkäästi syömään
rapuja Teekkaritalolla.
Myös tulevat PRO:t sitsasivat näennäisen asiallisesti.

Juomapelinurkkaus – osa 3
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 kolmantena teemana
on Oulun Teekkariyhdistyksen 55-vuotisen taipaleen kunniaksi vuosijuhlat.
Näitä juomapelejä voi siis pelata vuosijuhlien eri vaiheessa – tai jossain
muualla, jos ei ole menossa juhlille.

Cocktail-tilaisuus: Yhteiskunnallinen arvokeskustelu
Cocktail-tilaisuuteen
pääsee
ainoastaan
kutsuvieraat, joten paikalla on paljon ihmisiä,
joilla on vahvoja mielipiteitä ja eivät pelkää esittää
näitä. Siksi yhteiskunnallinen arvokeskustelu –
juomapeli antaa näille ihmisille mahdollisuuden
puhua asioista, ja poliittinen höttöröö-pulina
on parempi päästää pois sisuksistaan juhlan
alkuvaiheessa. Näin loppuillan voi keskittyä
olennaiseen.
Pelaajamääräsuositus: 3-N
Juomasuositus: Mitä nyt cocktail-tilaisuudessa
sattuu olemaan tarjolla, esimerkiksi kuohuviiniä
Alkuasetelma: Pelaajat seisovat tai istuvat siten,
että kaikki näkevät ja kuulevat toisensa
Pelin kulku: Pelin aloittaa henkilö, joka
ensimmäisenä
ilmoittaa,
kuka
aloittaa

pelin. Vuorossa oleva pelaaja sanoo jonkin
yhteiskunnallisen
arvoväittämän,
kuten
”Suomessa työttömiä tuetaan liikaa rahallisesti”
tai ”TE-toimistosta ei ole mitään hyötyä
työnhaussa”. Kaikki, jotka ovat pelaajan kanssa
eri mieltä, juovat yhden huikan. Jos pelaajalla
ei ole kantaa asiaan, hän juo kolme huikkaa.
Jos kaikki pelaajat ovat samaa mieltä väitteen
kanssa, vuorossa oleva pelaaja ottaa kolme
huikkaa.
Toimitus ei vastaa pelin aiheuttamista
kansallisista, kansainvälisistä tai henkilöiden
välisistä poliittisista selkkauksista.
Lähde: http://juomapelit.fi/yhteiskunnallinenarvokeskustelu-juomapeli/

Huomioita ja variaatioita:
• Pelaajien tulee olla rehellisiä mielipiteidensä kanssa. Trollaaminen ja muu perseily on
kiellettyä.

< heppu_> itekkään en päässy ala-asteella kentälle luokkien välisessä
		
futisturnauksessa
< heppu_> vieläki harmittaa

Pääjuhla: Onko tässä kossua?
Pääjuhlan juomapeliantia rajoittaa hieman
juhlan pönötysmäinen tunnelma. Kuitenkin
”Onko tässä kossua?” sopii hyvin akateemiseen
juhlaan sen tutkinnallisen luonteen vuoksi.
Pelaajamääräsuositus: 1-2
Juomasuositus: Taskumatissa oleva juoma
Alkuasetelma: Pelaajat seisovat tai istuvat siten,
että he näkevät ja kuulevat toisensa
Pelin kulku: Taskumattia kädessä pitävä pelaaja
on pelivuorossa. Kyseinen pelaaja ojentaa
taskumatin toiselle pelaajalle ja kysyy ”Onko
tässä kossua?”. Toisen pelaajan pitää ottaa
taskumatista huikka ja arvata oliko taskumatissa
kossua. Pelikierros päättyy tähän ja uuden voi
aloittaa välittömästi.

TOIM. HUOM. SUOMEN ALKOHOLILAKI
Joskus vuosijuhlia järjestetään ravintoloissa,
joissa on anniskelu. Tällöin omien juomien
nauttiminen on Suomen lain mukaan kiellettyä.
Toimitus kehottaa ihmisiä noudattamaan
Suomen lakia ja keksimään omasta taskumatista
naukkailun sijaan muuta kehittävää toimintaa.
Pääjuhlan tauolla voi esimerkiksi:
- bongailla lintuja (syksyn aikaan erityisesti
pöllöjä)
- soittaa puheluja
- käydä jaloittelemassa
- käydä Jalottelemassa
- tutkia lähimetsästä tai pihalta löytyviä kasveja
- käydä ihailemassa kaverin (tai jonku muun)
uutta (tai vanhaa) autoa
- käydä keskustelemassa salaisista bisnesideoista
- käydä auton peräkontilla

Huomioita ja variaatioita:
• Kyllä. Tässä oli koko pelin säännöt. (Pelin kehittäjän huomioita: jos peli tuntuu liian lyhyeltä voi
peliä jatkaa pohtimalla huikan jälkeen oliko juoma kossua. Jos ensimmäisellä huikalla asia ei
selviä voi yrittää uudelleen.)
• Peliä voi pelata muillakin juoma-astioilla kuin taskumatilla.
• Peliä voi pelata myös yksin kysymällä itseltään ”Onko tässä kossua?”

Jatkot: Kommunistinen tasajako
Poliittiset
keskustelut
jätettiin
aiemmin
cocktail-tilaisuuteen, joten voidaan todeta, että
Kommunistinen tasajako on vain nimi. Pelissä ei
tarvitse kiskoa olutta niin nopeasti kuin pystyy,
vaan jokainen ottaa yhteisestä omaisuudesta
juuri sen verran kuin tarvitsee. Juomien lisäksi
tähän peliin tarvitaan iso ja avoin astia sekä
pillejä.
Pelaajamääräsuositus: 2-5 ja yksi lähettäjä
Juomasuositus: 2-3 olutta per pelaaja
Alkuasetelma:
Pöydän keskelle asetetaan iso ja avoin astia,
johon kaadetaan pelaajien oluet. Jos kaikki oluet

eivät mahdu kerralla astiaan, olutta voidaan
lisätä pelin edetessä. Jokaisella pelaajalla on pilli
ja he istuvat siten, että yltävät pillinsä kanssa
keskellä olevalle astialle.
Pelin kulku:
Pelin kulku on yksinkertainen: kun pelaajat ovat
alkuasetelmassa, lähettäjä laittaa pelin käyntiin
esimerkiksi sanoilla N-Y-T-NYT tai paikoillannevalmiit-hep. Tämän jälkeen pelaajien on tarkoitus
juoda yhteisestä omaisuudesta sen verran kuin
kokevat tarvitsevansa.

22

23

Huomioita ja variaatioita:
• Osa pelaajista voi haluta juomaa vähemmän, useimmat enemmän, jolloin
oma juomistahti kannattaa suhteuttaa mielihalujen mukaiseksi.
• Peliä on testattu OTY:n 49-vuotisvuosijuhlien jatkoilla.

Vuosijuhlien keittiössä

Alkuruoka: kaljakeitto
1 dl maitoa
1 dl kaljaa
1 tl jauhoja
suolaa
sokeria
leipä
1. Kiehauta maito ja suurusta jauholla. Sekoita
hyvin, jotta maito ei pala pohjaan. Lisää suola.
2. Kiehauta kalja, johon on lisätty
sokeri. Alkoholia välttävät voivat
turvatutua alkoholittomaan olueen.
3. Sekoita yhteen ja keitä vielä hetkinen.
4. Paloittele sekaan leipäviipale,
esim. ruisleipää. Ruokajuomana
toimii näppärästi loput kaljasta.

Salaatti: makaronisalaatti
½ dl makaroneja
½ dl hernemaissipaprikaa
1 dl kinkkusuikaleita
2 rkl kermaviiliä
1. Keitä makaronit ja kun
ne ovat melkein valmiita,
lisää kiehuvaan veteen
hernemaissipaprika.
2. Jäähdytä makaronit
ja vihannekset. Lisää
joukkoon kinkkusuikaleet ja
kermaviili. Sekoita hyvin.

Pääruokia on kaksi. Voit tehdä joko vain toisen tai molemmat riippuen
nälkäsi määrästä
Pääruoka vaihtoehto 1: lämpimät leivät
2 paahtoleipää
juustoa
tonnikalaa
kinkkusuikaleita
öljyä
1. Kuumenna paistinpannu ja kaada siihen
vähän öljyä. Lämmitä siinä paahtoleipiä
hetki, mutta älä päästä ruskistumaan.
2. Käännä paahtoleivät ja päällystä toinen niistä
tonnikalalla sekä kinkkusuikaleilla tai vain toisella
maun mukaan. Peitä täyte juustosiivuilla.
3. Nosta tyhjä paahtoleipä täytetyn päälle
ja paista hetki, jotta juusto alkaa sulaa.
Lisää pannulle tarvittaessa vähän öljyä.
4. Paista molemmilta puolilta kunnes
pinta on kauniin ruskea.

Pääruoka vaihtoehto 2: kinkkukastike ja perunoita
2-3 perunaa
1 dl kinkkusuikaleita
kermaviiliä
1. Keitä kuoritut perunat
lähes valmiiksi.
2. Paista kinkkusuikaleita
miedolla lämmöllä
paistinpannulla ja lisää
siihen pari lusikallista
kermaviiliä. Lisää
hiukan pippuria.
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Vuoden aikana järjestetään useita vuosijuhlia erinäisten tapahtumien
takia, mutta silti joku jää aina juhlien ulkopuolelle. Oli syynä sitten juhlien
korkea hinta, ei ehtinyt ilmoittautumaan tai mikä vaan, niin tässäpä apua
tilanteeseen. Voit järjestää oman “juhlaillallisen” itsellesi ja vaikka kavereillesi
tämän palstan avulla helposti ja ennen kaikkea halvalla. Alkuruuasta
jälkkäriin on pyritty pysymään pienessä budjetissa ja käyttämään sellaisia
raaka-aineita, mitä fuksiltakin voisi kaapista löytyä. Annokset eivät pakosta
ole kulinaristisia täydellisyyksiä, mutta tässä onkin tähdätty halpaan hintaan
ja helppouteen.

Vuosijuhlien keittiössä
Jälkiruoka: mikrobrownie
2 rkl vehnäjauhoja
2 rkl sokeria
½ rkl kaakaojauhetta
2 rkl maitoa
1 rkl öljyä
1 rkl jogurttia/rahkaa

1. Sekoita kaikki ainekset kahvikupissa.
2. Pistä mikroon kahdeksi minuutiksi täydellä teholla.
3. Nauti sellaisenaan tai laita päälle vaikka jäätelöä tai
suklaakastiketta, jos olet porvari ja semmoisia löytyy.

Caio-raportti
TeeKulaiset kokoontuvat aina keskiviikkoisten harjoitusten jälkeen Ravintola
Caioon huoltamaan instrumenttiaan ja keskustelemaan erinäisistä aiheista.
Perinteitä kunnioittaen Caio-illan sääntönä on, että hyvää keskustelua ei saa
katkaista faktatiedolla eli asioiden googlettaminen on kiellettyä. Jos asian
kuitenkin haluaa tarkistaa, on se tehtävä illan jälkeen kotona ja laittaa asiaan
liittyvä raportti kuorolaisille
Jos et ollut Caiossa, ei tarvitse lukea.
Sinänsä kannibalismi ei ole rankaistavaa, tosin seuraavat poikkeukset estävänevät asian.
Rikoslaki, 17. luku, 12 §:
Hautarauhan rikkominen
Joka
1) luvattomasti avaa haudan tai ottaa sieltä ruumiin tai sen osan, ruumisarkun tai hautauurnan,
2) käsittelee hautaamatonta ruumista pahennusta herättävällä tavalla tai
3) turmelee tai häpäisee hautaa tai kuolleen muistomerkkiä,
on tuomittava hautarauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Hautaustoimilaki, 2 §:
Yleiset velvollisuudet
Vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava.
Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla.
Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan
katsomusta ja toivomuksia. [eikö tämä lause toisaalta tue kannibalismia]

Kasvisversiossa jätä salaatista kinkku pois ja korvaa lämpimän leivän täyte hernemaissipaprikalla,
potut saat sitten syödä vaikka pelkän voin kanssa. Salaatista voi jättää lihanrakastajakin kinkun pois,
jos tuntuu että kinkkua on liikaa, kun sitä on mahdollisesti pääruuassakin.
Tottakai vuosijuhlat tarvitsevat myös juomat! Miedoksi käy halvin bulkkikalja/siideri/lonkero mitä
kaupasta löytyy. Viinin ystäville ehdotan Valdemaria tai Dorista. Jokin yhtä halpa ja laadukas viini
kelpaa toki myös. Snapsiksi kelpaa se kaapin perälle jäänyt viina, jonka kaverisi toi Virosta pari vuotta
sitten ja johon kukaan ei ole sen jälkeen uskaltanut koskea. Alkoholittomalla olevat selviävät kuitenkin
halvimmalla eli raikkaalla hanavedellä.
Tunnelmaan pääset myös pitämällä puheita esimerkiksi siitä, kuinka olisi hauskempaa päästä oikeisiin
vuosijuhliin ja laulamalla laulukalusta lauluja.

Tästä voisin kuitenkin päätellä, että oman itsensä syöminen ei sinänsä ole laitonta, koska tässä
tapauksessa kyseessä ei ole ruumis. Suostumuksella suoritettu toisen ihmisen syönti on varmaan
hankalampi tapaus. Itsemurha ei ilmeisesti ole Suomessa rikos, mutta toisesta ihmisestä tarjoilun
leikkaaminen olisi ilmeisesti pahoinpitely. Mielenterveyslaki sallii pakkohoitoon eristämisen, jos
henkilö on vaaraksi itselleen, mutta tämä ei sinänsä tee itsensä tarjoilusta toiselle ihmiselle laitonta.
Summa summarum, itsensä syöminen ei ole laitonta, mutta sinut saatetaan määrätä pakkohoitoon.
Itsensä tarjoilu toiselle ei ole laitonta, mutta sinut saatetaan määrätä pakkohoitoon. Toisen syöminen
ei ole laitonta, jos et itse suorita leikkaustoimenpiteitä.
Mielipiteitä otetaan vastaan, tämä pikaisessa googlettelulla ja Finlexin selaamisella.
Olli
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Juhlallisia tunnelmia toivottaen
Visa

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.

Tasa-arvovaltuutettu vastaa
Hei, tasa-arvovaltuutettu.
Miksi vuosijuhlissa edelleenkin pidetään puheita vain naisille? Kaverit sano että se on seksististä ja
väärin.
- hottis_96<3

Hei, hottis_96<3.

Hei, Tasa-arvovaltuutettu.
Vuosijuhlien pukeutumisetiketti on mielestäni sukupuolia epätasa-arvoistava. Miesten pukeutuminen
on niin helppoa; heittävät vain tumman puvun tai frakin päälle ja menoksi. Meidän naisten taas täytyy
panostaa huomattavan määrän efforttia asukokonaisuuteen ja eikä kehtaa esiintyä joka kerta samassa
puvussa. Milloin tähän epäkohtaan saadaan loppu?
t. Rätei ja lumpui

Erikoista, että nostit esille nimenomaan tuon asian. Onhan puhe naiselle toki tuulahdus jostain
kaukaisesta ajasta, ja viimeaikoina onkin juhlissa nähty puheita myös muille objekteille. Vuosijuhlat
ovat kuitenkin sisällöltään hyvin monella tavalla hyvin vanhojen perinteiden mukaan stereotypisesti
sukupuolittunutta, ja juhlan loppupään puheen aiheen rajoittuminen yhteen sukupuoleen ei tässä
kokonaisuudessa ole kovinkaan erikoista.
Aiheen sijasta suosittelenkin keskittymään puheen sisältöön etsiessäsi syytä pahoittaa mielesi. Joskin,
olen kuullut, että naisistakin voi jollakin olla jotain hyvää sanottavaa.
PS. Nimimerkissäsi on vertailumerkki väärinpäin.

Hei. Rätei ja lumpui.
Ei ole ensimmäinen kerta kun kuulen tämän saman kysymyksen. Lähtökohtaisestihan
pukeutumisetikettiä noudatetaan kunnioittaakseen järjestäjätahoa, joka on päätynyt juhlia
suunnitellessaan perinteikkääseen pukukoodiin.
Miesten juhla-asut ovat hyvin tarkkaan määriteltyjä materiaaleja, mittoja ja värisävyjä myöten.
Miehillä ei ole juurikaan mahdollisuutta leikitellä asukokonaisuudellaan rikkomatta jotain sääntöä.
Naisilla sen sijaan on jo etiketin puitteissa lähes rajattomat mahdollisuudet, kunhan helma ei ole
vesirajassa ja käsilaukussa ei ole kahvaa.
Sama ero pukeutumisen vapaudessa on nähtävissä myös arkisemmissa yhteyksissä. Miehiä
paheksutaan jos eivät pidä päällyshousuja, mutta naisille tämä suodaan, kunhan kalsareissa ei ole
sepalusta ja käyttää niistä nimitystä legginsit.

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

<@Jesaurus> tiiättekö mistä tunnistaa mäkkiä käyttävän ihmisen
<@Jesaurus> siitä että sillä on aina joku adapteri hukassa
<@partane> oisin veikannu, että käsilaukusta

Mitä tulee siihen, että ei voi pitää samaa pukua eri juhlissa. Teepä huviksesi tuttaviesi kesken
kyselytutkimus illan pikkutunteina tiedustellen sitä, oliko kyseinen asu viime kekkereissä vai ei.
Niille stalkkereille, jotka tietävät oikean vastauksen, tuskin on tarpeellista esitellä sitä kuinka laaja
pukukokoelmasi sattuu olemaan.
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Parhain terveisin,
Tapani Himanka
Oulun Teekkariyhdistys ry:n tasa-arvovaltuutettu

V –tyylin vierestä

When you
want to be
challenged

Kirjoittaja on DI, joka opiskeluaikanaan tottui
pitelemään seremoniamestarin sauvaa.

Vuosijuhlien humuksessa
Oululainen Teekkariyhteisö on jälleen keskellä suurten vuosijuhlien ryöppyä. Seitsemän kahdeksasta
Teekkarijärjestöstä vietti/viettää viidellä jaollista vuosijuhlaa näillä näppäimillä (±1v.). Juhlittavaa
Teekkareilla siis piisaa.
Vuosijuhlia yleensä maustetaan juhlittavan ajankohdan tai teeman mukaan, mutta pohjimmiltaan
ne usein etenevät keskenään samansuuntaisella kaavalla. Ehkä suurin muutos, mikä oululaisessa
vuosijuhlakulttuurissa on viime vuosina tapahtunut, on silliaamiaisen roolin vaihtuminen.
Ennen sillis järjestettiin pääjuhlan ja jatkojen jälkeen noin aamuneljästä eteenpäin. Silliksen tarkoitus
oli epävirallisena juhlien lopetuksena ehkäistä syömättömyydestä johtuvia aamuisten puutostilojen
oireita. Nykyisin kuitenkin, jopa monissa välivuosien juhlissa, sillis järjestetään vasta juhlia seuraavana
päivänä brunssin tyyliin. Tämä antaa toisille mahdollisuuden kevyeen luistatteluun kohti toista
juhlapäivää, toisille mahdollisuuden tyhjentää pekonitarjotin ja poistua muihin tiloihin elpymään.
Onko kyse siitä, että nykynuoriso ei enää jaksa valvoa auringonnousuun, vai siitä, että kerran kun
juhlitaan, on sama juhlia kaksi päivää? Nuorista voi olla montaa mieltä, mutta veikkaan, että kyse on
enemmän jälkimmäisestä.

Steel
will take
you there

Itse aloitin vuosijuhlataipaleeni fuksityövoimana Prosen 45v -juhlien narikasta. Pääjuhlan jälkeen
sain vaihtaa vapaalle ja pääsin mukaan jatkoille sekä aamuyön tunteina järjestetylle silliaamiaiselle.
Aamulla kahdeksan jälkeen kämpille päästyäni mietin, voiko tällaista edes olla olemassa? Onneksi
voi. Kokemus oli arvokas ja poiki vuosien varrella hienoja hetkiä niin juhlien järjestäjänä, niille
osallistujana, kuin myös seremoniamestarina.
Toivottavasti tänäkin syksynä moni fuksi hankkii omat unohtumattomat kokemuksensa syksyn
vuosijuhlista, vaikka Nukku-Matti tuolloin yllättäisikin jo ennen sillistä.
-Vesa Vuorenmaa
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