Pääkirjoitus			 Vuoden kohokohta
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PJ Palsta				Kiirettä pitää

Vuoden kohokohta
*Tsup*
Wappu, tuo jokaisen opiskelijan vuoden kohokohta,
lähestyy armottomasti (no shit sherlock). Vielä pitäisi
hoitaa miljoona ja yksi kouluasiaa pois alta. Kun kalenteri on punaisena deadlineista ja tenteistä, tuntuu
vuorokaudesta loppuvan tunnit kesken. Lisätään samaan soppaan lukemattomat pikkunakit ja yllättävät
caset niin johan alkaa olla pienen tekniikan ylioppilaan unen laatu ja määrä sekä epäsuorasti mielenterveys vaakalaudalla. Onneksi kohta on Wappu.
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Edari 1/2016 kuulumisia
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Wapun aakkoset		

Kaikki mitä Wapusta tulee tietää...

Vuosi 2016 on lähtenyt lennokkaasti käyntiin ja pitkin talven pakkasia ja kevään auringonpaistetta on
saatu nauttia jos sun minkälaisista karkeloista. Erityisesti fukseille on järjestetty paljon uusia tapahtumia
unohtamatta tietenkään perinteitä, ja uuden tyyppisiä yhteistyömalleja on myös kehitetty. Lähestyvästä
Wapusta kuuluu erityiskiitos luonnollisesti Isännän
luotsaamalle Wappucomitealle, joka on kovalla työllä järjestänyt meille taas unohtumattoman mahtavan,
5/5 eepisen upean Oululaisen TeekkariWapun. Wapun teemanahan on tänä vuonna Luonto Kutsuu, joten vapauttakaa sisäinen bile-eläimenne, kirmatkaa
betoniviidakon halki kohti äärettömyyttä ja nauttikaa
nuoruudesta! Onneksi kohta on Wappu!
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Tasa-arvovaltuutettu
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A-tason toiselta puolen

Wappu on maagista aikaa. Teillä fukseilla ei välttämättä ole vielä harmainta aavistustakaan mitä tuo
paljon puhuttu ajanjakso pitää sisällään. Älkää huoliko, kaikki selviää kyllä ajallaan Wapun tapahtumissa,
joihin kehotan ja käsken teitä jokaista osallistumaan
täysin rinnoin. Voin luvata, että FuksiWappu on yksi
koko yliopisto-uranne hienoimpia ajanjaksoja, jonka
kruunaa hohtavan valkoisen Oululaisen Teekkarilakin
nostaminen ensimmäistä kertaa kutreille.

Osa 2: Karitsan potka

Kohta peto on irti, jos tiedätte mitä tarkoitan.
- Vilmukka

Kuva: Teemu Leskinen

Voi veljet, Wappu tulee
2

P.S. Alussa esiintynyt viikon luontoääni voidaan tulkita monin eri tavoin, esimerkiksi i) olut-tölkin avauksesta syntyväksi “sihahdukseksi” sekä ii) termoskahvimukin juoma-aukon peittävän liukukannen avaamisesta syntyväksi
ääneksi. Päätoimittaja nauttii mieluusti kumpaakin edellä mainittua nestettä.
P.P.S. Vuoden toinen Teksuutimet on perinteisesti Wapputeksu, joten sana Wappu mainitaan julkaisussa hyvin
monta kertaa. Osaatko laskea kaikki? Katso vastaus lopusta!
Teksuutimet 2/2016
Julkaisija		 Oulun Teekkariyhdistys ry.
Painopaikka		 Juvenes Print
Levikki		 60 kpl
Päätoimittaja		 Ville Mukka
Toimittajat		 Visa Seppänen, Saara Moisanen, Vilma Koistinen, Tapani Himanka, Aapo Lehtosaari,
		 Markus Honkanen, Tuukka Kivilahti, Timo Välkky, Reetta Lehtiranta, Toni Lusikka,
		 Tapio Vuorinen, Simo Pramila, Jukka Pajukangas, Elina Salo & Miro Lapinoja
Taitto		 Antti Möttönen, Ville Mukka & Reetta Lehtiranta
Kansien kuvat Reetta Lehtiranta
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Teksuutimet
Pääkirjoitus
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PJ Palsta

Kiirettä pitää
Kiirettä pitää kyllä monella suunnalla. Kaikki puhuvat aina Wapusta ja kuinka kauan siihen on, mutta
Teekkarit puuhaavat paljon
jo ennen sitä ja myös sen
jälkeen. Hiljaiset päivät ovat
vähissä ja nekin täyttyvät
liian helposti kaikenlaisella
toiminnalla. Ei tämmöinen
jäärä enää osaa paikoillaan
olla. Sitä kyllä välillä myös
ajattelee, että missä vaiheessa sitä haukkaa liian
ison palan. Onneksi ei ainakaan vielä!
Kesäkin lähestyy ja ihmisten vaatteet alkavat viekottelevasti vähentyä. Monilla
myös kesätyöt on jo napattu ja allekirjoitettu, toisia
vielä kuumotellaan tyhjillä
lupauksilla, että ensi viikolla
saa tiedon paikan varmistumisesta. Ehkä jotkut jatkavat
opiskelua myös kesällä tai
viettävät ansaittua lomaa.
Viettäkää kuitenkin antoisa
kesä ja toivotaan hyviä kelejä!
Mutta ennen kesälaitumille siirtymistä se paljon puhuttu Wappu! Se on iso
operaatio. Monia vastoinkäymisiä on kevään varrelKuva: Tatu Lappalainen
la tullut ja hiuksia on revitty
niin omasta kuin muidenkin päästä. Kaikki on alkanut kuitenkin aikanaan kirkastumaan, enkä puhu nyt pontikasta. Suuri kiitos Isännälle, Emännälle ja WappuComitealle, mutta kyllähän siellä on melkein koko Wappua kovasti
odottava Teekkarikansa tavalla tai toisella mukana tekemässä! Nauttikaa ja juhlikaa mahtavasta Wapusta 2016!
Krapulassa sitten muistatte, kuinka hauskaa teillä oli taas kerran kavereiden kanssa rellestää ja oikeutatte olotilanne sanoilla “Mutta hei! Ei se väärin ole.”
- Visa
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TEKin edustajat Oulussa

Ensinnäkin, Wappu tulee. Kaikki se riemu ja rellestys on
jo aivan nurkan takana. Toisekseen, Wapun juhlinnan
jälkeen paluu arkeen häämöttää uhkaavasti, ja monet
aloittavatkin kesätyönsä jo heti toinen päivä toukokuuta. Toivottavasti kaikki halukkaat ovat saaneet kesätöitä.
Muista, että TEKistä voit kysyä neuvoa kesätöihin liittyvissä kysymyksissä ja vaikkapa tarkistuttaa työsopimuksesi!
Kesätyöt tuovat mukanaan pari väistämätöntä asiaa.
Tässäpä kesätyöntekijän muistilista:

TEK

TEK

Tykin suusta

• Tee kirjallinen työsopimus. Pyydä työsopimus hyvissä ajoin etukäteen luettavaksi. Ennen kuin allekirjoitat,
kysy epäselvistä kohdista. Selvitä, sovelletaanko työsuhteeseesi työehtosopimusta (TES) tai toimisääntöä. Jos
sovelletaan, tutustu siihen. Arkistoi työsopimus, koska
saatat tarvita sitä myöhemmin.
• Paljonko palkkaa? Katso TEKin palkkasuositukset.
Opintojesi vaihe ja aiempi työkokemuksesi voivat nostaa palkkaasi.

Visa Seppänen
Teekkarivaliokunta

• Tarkista palkkakuittisi. Pidä huoli, että sinulle maksetaan työsopimuksesi mukainen palkka. Myös lomakorvaus sekä mahdolliset ylityökorvaukset.

Jukka Orava
Alueasiamies

• Pidä kiinni työajasta. Työaikalaki koskee myös kesätyöntekijöitä.
• Liity IAET-kassaan. Kannattaa liittyä IAET-kassaan
opiskeluaikanasi heti kun olet työsuhteessa. Jo ensimmäinen työsuhteessa tehty kesätyösi kerryttää ansiosidonnaisen työttömyysturvasi työssäoloehtoa. Työn ei
tarvitse olla oman alan työtä.
• Kysy rohkeasti neuvoa. Sinulla on oikeus perehdytykseen. Jos jokin seikka työssäsi tuntuu epäreilulta, ota se
puheeksi esimiehesi kanssa.
• Ongelmia? Jos kohtaat kesätyössäsi ongelmia, joita et itse pysty ratkaisemaan, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen, TEKkiin tai työsuojeluviranomaiseen.

Senni Suhonen
ARK

• Tutustu työkavereihisi. Verkostoituminen on tärkeää, joten kysele reippaasti työkavereiltasi kuulumisia ja tutustu heihin.

Joel Kronqvist
KONE

Oula Virtanen
Optiem

• Pelkkää paskaa?! Kesätyöläisen arki ei aina ole juhlaa. Harkitse kuitenkin, mitä kaikkea kirjoitat. Facebook on
väärä paikka purkaa turhautumistaan työasioissa. Esimerkiksi työnantajan mustamaalaus voi osua omaan nilkkaan tulevissa työnhauissa.
• Pyydä työtodistus. Työsuhteesi päättyessä sinulla on oikeus saada kirjallinen työtodistus. Voit pyytää siihen
myös arvion työtaidoistasi ja käytöksestäsi.
• Suositukset LinkedIniin! Kontaktoi työkaverisi LinkedInissä ja pyydä heiltä suosituksia, kun työsuhteesi päättyy.
• Päivitä CV ja LinkedIn. Kirjoita muistiinpanoja oppimastasi. Se auttaa sinua, kun teet seuraavaa työhakemusta.
Päivitä CV ja LinkedIn kesätöiden loputtua.
Toivotan kaikille oikein mukavaa Wappua ja aurinkoista kesää!
Tykkinne, Saara
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Jan Niemi
Prose

Karoliina Varis
YMP

Zacharias Hellberg
OTiT
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Lauri Lämsä
SIK

Tupsuvastaava

Otsikko

Edustajiston kokous 1/2016 pidettiin 24.2. Kyseisen
edarin keskeisimpiä käsiteltyjä asioita oli mm. linjapaperin lähetekeskustelu sekä rekrytointityöryhmän ja talousvaliokunnan jäsenten valinta.

Mikä ihmeen linjapaperi?

Suora lainaus OYY:n toimintasuunnitelmasta 2016:
”Linjapaperi määrittää ylioppilaskunnan keskeisimmät
poliittiset kannat ja pitää osaltaan huolen siitä, että
edunvalvontatyömme on pitkäjänteistä ja ylivuotista
toimijoiden vaihtumisesta huolimatta.”
Linjapaperi siis käytännössä ohjaa OYY:n toimintaa
eli melkoisen tärkeästä paperilipareesta on kyse! Itse
edarissa TeTa aktiivisesti kommentoi mm. linjapaperin
raakaversion opintotukiasioita, yliopiston viihtyvyys- ja
turvallisuusasioita sekä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen vaikutuksia. Linjapaperin hiontaan on voinut osallistua kaikki
esimerkiksi OYY:n jaosten kautta.

Mitkä ihmeen rekrytointityöryhmä ja talousvaliokunta?

OYY:lle perustettiin myös rekrytointityöryhmä valmistelemaan mahdollisia pääsihteerin ja/tai päätoimittajan
rekrytointia. TeTalaisia rekrytointityöryhmään valittiin
automaattisten jäsenten edustajiston puheenjohtajan
sekä hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi varsinainen sekä hänelle varajäsen.
Edarissa valittiin myös uusia jäseniä talousvaliokuntaan. Talousvaliokunnan tehtävänä on mm. valmistella
edaria varten ylioppilaskunnan tilinpäätöksen vahvistaminen, valmistella vastuuvapauden myöntäminen ja arvioida, ovatko edustajiston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko ylioppilaskunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkan talousvaliokunnan tehtävälistan löydät OYY:n
sivuilta, käy ihmeessä kurkkaamassa jos kiinnostuit! Talousvaliokuntaan haettiin siis uusia jäseniä ja TeTaattoreja
valiokuntaan valittiinkin kaksi: puheenjohtaja sekä yksi jäsen. Jes hyvä me!
Tärkeistä vaikuttamisen paikoista on siis kyse ja
onkin ensiarvoisen tärkeää, että siellä on meitä
TeTalaisia suurena opiskelijaryhmänä vaikuttamassa ylioppilaskunnan toimintaan.
Seuraava edari onkin sitten Wapun lähistöllä.
Joten nyt: hyvää ja railakasta Wappua kaikille!
Terkuin
TeTaattori Vilima
tupsuvastaava@oty.fi

18-28 -vuotiaille
Venytä enemmän
irti rahoistasi

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
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Nordea
Oulun seudun konttorit
0200 3000
nordea.fi

Teksuutimet

Edari 1/2016 kuulumisia

Wapun aakkoset

Kaikki mitä Wapusta tulee tietää...
A - Alkoholi. Tämä käsite tulenee tutuksi muodossa tai toisessa Wapun aikana itse kullekkin.
B - Branca, Fernet. Maukas yrttijuoma Keski-Euroopasta.
C - Condom, kondomi. Näitä on syytä kantaa mukana. Toimivat myös hassuna hattuna hädän hetkellä.
D - Dildo. Löytyy Wappunakin kaikkialta muualta paitsi makuuhuoneesta.
E - Ehkäisy, katso kohdat C ja J.
F - Facebook, älä käytä humalassa.
G - G-piste, vuoden vaikein Wappukätkö.
H - HopLop, Wapun hassut aloitusbileet.
I - Ikuinen Teekkari, näitä hahmoja saattaa löytyä yön pimeinä tunteina hamuamassa kaljojasi.
J - Jälkiehkäisy. Miksi et lukenut kohtia C ja E?
K - Kirkkovenesoudut. Prosen järjestämät perinteiset soutukilpailut Tuiran uimarannalla.
L - Liskojen yö, tulenee tutuksi viimeistään Wapun jälkeen.
M - Minttu, raikastaa suun ja hengityksen sekä kirkastaa kohmeloisen mielen.
N - Naamantai, BBQ-bileet. Lihaisat karkelot Teekkaritalolla.
O - OTY - Maailman paras Wappu!
P - Pnis *tirsk*, paraswappu.fi, Wapun ehdottomasti tärkein sivusto.
Q - Q:ta voisi ulvoa jos ei olisi niin helwetin kirkasta.
R - Rattoradio tulee tänäkin Wappuna korvaasi. 98,1 MHz.
S - Suihku, käy joskus Wapunkin aikana. Kaverin kanssa kivempaa.
T - Teekkaritalo, olet saattanut joskus käydä täällä.
U - Uitot, sinne fuksit menneet on.
V - Verduzo. Pullotettu aurinkoinen kesäpäivä. Kyykkyviinien aatelia.
W - Wesibussi. Kätevä tapa siirtyä bileistä toiseen ja tehdä hyväntekeväisyyttä.
X - Xylitoli raikastaa hengityksen ja piilottaa kuoleman tuoksahduksen.
Y - YMPin Tyttökalenteri. Ripaus naiskaunetta kämppäsi seinälle huokeaan hintaan.
Z - Zorro, Wappulakkinen ratsastaja.
Å - Åströmin puistossa kuolee massoittain fukseja joka Wappu.
Ä - Äiti. Äitiä voi tulla ikävä viimeistään Samppanjamatineassa.
Ö - Ööpinen. Oululainen, perinteisesti härski ja hämmentävä Wappulehti. Osta.
Kuva: Ville Mukka
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Ruoka & Juoma

Toimituksen saamien vahvistamattomien huhujen mukaan myös Wappuna kannattaa syödä. Ongelmahan muodostuu ensimmäisenä siitä, ettei Wappuna tahdo olla aikaa jähiä kämpillä tekemässä pöperöä kun ulkosalla on alkoholia, auringonpaiste ja rumia ihmisiä. Ongelman voi toki kiertää känkkylöillä
ja muulla pikamössöllä, mutta paatuneimmankin tieteenharjoittajan elimistö on kovilla kun vetää 6+
päivää big mac:ceja ja kebua. Mikä siis neuvoksi? Toimitus kasasi ”parhaimmat” reseptit, joilla sinäkin
selviät ehkä hengissä Wapusta. Bon Apétit!

Teksuutimien toimittajien parhaat ruokavinkit
Wappumössö a’la Ville
400g jauhelihaa, paketti pekonia, purkki punaista pestoa, 2 sipulia, pussi hernemaissipaprikaa, juustoa/kermaa,
puoli pussia makaronia, tölkki ananaspaloja. Keitä makaronit, paista kaikki ainekset pannulla ja sekoita yhdeksi
mössöksi. Mausta pestolla. Koeta nauttia.
Silliaamiainen a’la Toni
250g Ahti Matjessilliä, haketta (1 punasipuli, 4 keitettyä munaa, 1 suolakurkku), pari palaa revittyä ruisleipää, kastike (vaahdotettu smetana 150g, pari rkl kurkkumajoneesia, 1 rkl sinappia, tilliä, sitruunamehua), sekoita ainekset
keskenään.

”Mitä/ juua
Wappuna?”
Wapun Cocktail / Shotti
Juoma-spesiaali
Tasa-arvon vuoksi, esittelemme ruuan vastapainoksi erilaisia
nautintonesteitä, joilla voit koettaa huuhtoa ruokia alas. Tai voi
kai näitä nautiskella muutenkin, nythän on Wappu.

Cocktailit

- Työmiehen tavallinen: 0,7 l Kossu
- Kaivosmiehen kuolema: Murskaa muutama jääpala ja laita cocktail-lassiin. Kaada 2cl vodka ja 2 cl Minttu murskan päälle, koristele oliivilla.
- Joulupukki: 1 dl Vodka ja 1 dl Malibu
- Jäälonkku: Tuoppi lonkeroa, kaada sekaan 4cl Minttua
- Lonkero Sheriffi: Tuoppi lonkeroa, kaada sekaan 4cl Jaloviina*
- Juhlasheriffi: Pullo skumppaa, sekoita mukaan valitsemasi määrä Jaloviinaa (*)

Wappuroheiini a’la Himish
Purkillinen maustamatonta rasvatonta rahkaa, 4cl maustettua viinaa tai vodkaa (esim. mustikkakossua). Sekoita.
Voit lisätä sokeria jos irvistyttää.

Vapun munkit
Lämmitä maito rintojesi lämpöiseksi. Sirottele suola ja sokeri lämmittämääsi maitoon ja lisää seokseen hiivat. Jauhota lientäsi villisti
vatkaten, kunnes taikina alkaa jo irrota astian reunoilta (tai katosta). 5 dl maitoa
½ pkt hiivaa
Muista kuitenkin että mitä pehmoisempi taikina, sitä mehevämmät 2 dl sokeria
munkit. Läträä voisulaa joka puolelle taikinaa senkin tuhma leipu- ½ tl suolaa
ri. Näin saat kerättyä kaikkialle roiskuneen taikinan kasaan. Tässä ½-1 dl voisulaa
vaiheessa voit korkkaista haluamasi virvokkeen ja jättää taikinan n 12-14 dl vehnäjauhoa
turpoamaan paisuvaiskudoksen lailla ½-1 tunniksi. Kun taikina on 500 g munkkirasvaa (tai öljyä)
saanut kohota rauhassa, kokoa siitä pieniä palloja ja survaise niihin sopivan tylpällä esineellä parin sentin reiät. Tämän suorituksen
jälkeen voit taas korkkaista uuden virvokkeen ja jättää painamasi
munkkiparat toipumaan liinan alle puoleksi tunniksi.
Kuumenna rasva tirisevän kuumaksi ja upota munkit yksitellen rasvaan ja paista hekumallisen ruskeiksi. Sokeroi
vielä munkit brasilialaisittain nautinnon maksimoimiseksi ja muista säästää rasva seuraavaa kertaa varten.

Shotit

- Kuolemankosketus: 2cl tabascoa ja 2cl tequilaa
- Purkka: 2cl Jägermaister ja 2cl Minttu
- Jäätävä Sheriffi: 2cl Minttu ja 2 cl Jaloviina(*)
- Suihinotto: 2cl Kermalikööri ja 2cl Kahvilikööri kerroksittain. Kädet selän taakse, lasi huulille, nykäise pää taakse
ja juoma alas.
- Kosto-suihinotto: Kaada 4cl Baileys suuhun, älä niele, ja heti perään 2cl sitruunamehua. Purskauta, nauti ja
niele!

Muut Juomat

- Irlantilainen autopommi: 2 cl Baileysiä & 2 cl Jamesonia shottilasiin, joka upotetaan tuoppiin Guinnesia. Jujuna
on Baileys, joka happamoituu heti jouduttuun kosketuksiin oluen kanssa, jonka seurauksena juomasta tulee
muutamissa sekunneissa ryynistä mössöä
-Strohikello: Osta pullo 80% Strohia ja munakello. Teippaa munakello kiinni pulloon ja väännä. Aina kun kello soi
kaikki ottaa huikan ja viimeinen vääntää kelloon lisää aikaa. Vaikeataso: Säädä (särje) kello käymään sekunteja
minuuttien sijasta.
Perinteinen Wappusima
Tästä herkusta voit lukea vaikka Teksuutimien numerosta 1/2014 osoitteesta
http://www.oty.fi/cms/images/site_img/teksuutimet/teksuutimet_2014_1.pdf.
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Ruoka & Juoma

”Mitä syyä Wappuna?”

Olutvertailu

Karjala

Onko rahat vähissä? Wappu on jo oven takana kolkuttelemassa ja viime kesänä tienatut kesätyörahat alkaa kaikilla olla hiljakseen käytetty. Mitä sitten kannattaa juoda Wappuna, jos simaa tai kiljua
ei viitsi tehdä. Toimituksessa uhrauduttiin testaamaan eri oluita, joita voi maistella kun on pämppäysputki tuloillaan. Arvioimme oluet asteikolla nollasta viiteen ja painotimme eri osa-alueita. Ulkonäöstä, hajusta ja suutuntumasta tulee aina 20% per annettu arvosana ja loput 40% tulee mausta.

Lapin Kulta

A. Le Coq

- Mountain Dew (väriltään)
- mitäänsanomaton
- jälkimaku jakoi mielipiteitä

- liuotinmainen haju (kynsilakka)
- erottuu joukosta
- rusehtavan kellertävä
- kirkas

Ulkonäkö:
Himish: 4/5
Peicko: 3/5

Ulkonäkö:
Himish: 4/5
Peicko: 3,5/5

Haju:
Himish: 3/5
Peicko: 3/5

Haju:
Himish: 2/5
Peicko: 1,5/5

Suutuntuma:
Himish: 3/5
Peicko: 3/5

Suutuntuma:
Himish: 3/5
Peicko: 3/5

Maku:
Himish: 3/5
Peicko: 3/5

Maku:
Himish: 2/5
Peicko: 1/5

Tulos painotetulla keskiarvolla: 3,1

Tulos painotetulla keskiarvolla: 2

Suutuntuma:
Himish: 4/5
Peicko: pi/5
Maku:
Himish: 5/5
Peicko: 4/5

Suutuntuma:
Himish: 4/5
Peicko: 4/5

Maku:
Himish: 4/5
Peicko: 4/5

Tulos painotetulla keskiarvolla: 3,91

Tulos painotetulla keskiarvolla: 3,8
14

Ulkonäkö:
Himish: 4/5
Peicko: 4/5

Haju:
Himish: 1/5
Peicko: 2/5

Haju:
Himish: 3/5
Peicko: 3/5

Suutuntuma:
Himish: 2/5
Peicko: 2/5

Suutuntuma:
Himish: 4/5
Peicko: 3/5
Maku:
Himish: 4/5
Peicko: 4/5

OLUT kotimainen

Pirkka III – olut

Ulkonäkö:
Himish: 4/5
Peicko: 3,5/5

Ulkonäkö:
Himish: 4/5
Peicko: 4/5

Haju:
Himish: 3/5
Peicko: 3/5

Haju:
Himish: 4/5
Peicko: 4/5

Suutuntuma:
Himish: 4/5
Peicko: 3/5

Suutuntuma:
Himish: 4/5
Peicko: 4/5

Maku:
Himish: 3/5
Peicko: 2,5/5

Maku:
Himish: 4/5
Peicko: 4/5

Tulos painotetulla keskiarvolla: 3,15

Tulos painotetula keskiarvolla: 4

- rusehtavan kellertävä
- kirkas
- ei happoja
- epämiellyttävä haju
- hieman tunkkainen

Ulkonäkö:
Himish: 4/5
Peicko: 4/5
Haju:
Himish: 3/5
Peicko: 3/5

Ulkonäkö:
Himish: 4/5
Peicko: 4/5

Tulos painotetulla keskiarvolla: 3,7

- tummempi
- neutraali haju
- vahvempi maku

Haju:
Himish: 3/5
Peicko: 3/5

- rusehtavan kellertävä
- kirkas
- vähän mallasta
- sitruksinen haju
- neutraali maku

Tulos painotetulla keskiarvolla: 2,7

Karhu

Ulkonäkö:
Himish: 4/5
Peicko: 4/5

Koff

Maku:
Himish: 3/5
Peicko: 3/5

Olvi

- rusehtavan kellertävä
- kirkas
- tunkkainen
- happoisa
- ei maistu millekään

- tummempi
- kusen keltainen (krapulakusi)
- jälkimaku pahin
- pilaantunut tuote-erä?

- rusehtavan kellertävä
- kirkas
- humala tuoksuu läpi
- miellyttävä maku
- raikas

Raati oli yllättynyt tuloksista, sillä emme pystyneet kuvittelemaankaan kuinka hyvät arvosanat
Pirkan kolmosolut tulee saamaan. Lapin Kulta taasen oli erittäin suuri järkytys varsinkin sen hajun
ja maun puolesta, koska olisimme odottaneet edes jonkinlaista tasoa suomalaisilta bulkkikaljoilta.
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Olutvertailu

Teksuutimien olutvertailu

Cabin Crew

Aina on hyvä lentosää
Monien Teekkaripaikkakuntien tapaan
myös Oulusta löytyy salaseuroja. Salaseurojen merkitystä ja toimintaa on sikäli
vaikea luonnehtia että, no, ne ovat salaisia. Osa salaseuroista on kuitenkin julkisempia ja niitä voikin luonnehtia valintamenettelyä käyttäviksi kerhoiksi. Yksi
tällainen Oululainen instanssi tunnetaan
nimellä Cabin Crew.
Cabin Crew on lyhyesti sanottuna tiivis kaveriporukka, joka koostuu lähinnä erivuosien
Sähköinsinöörikillan jäsenistä, mutta mukana
on myös yksi mustahaalarinen herrasmies.
CC:hen kuuluvat Mr. Captain, Mr. Co-Pilot sekä
Ms. Stewardess. Lisäksi Mr. Aircock, Mr. Black
Box sekä Mr. Main Computer pyörivät mukana. CC ei pyri olemaan salainen kerho, vaan
herättääkin suurta huomiota aina liikkuessaan
erinäisissä tapahtumissa. Selkein tunnusmerkki poppoosta ovat kirkkaan valkoiset, Otaniemen Sähkökillan haalareista askarrellut frakit,
joiden saamista edellyttää tiettyjen rituaalien
suorittaminen. Yksi tällainen on Mallasappron
Kunniatohtorin arvonimi. Lisäksi herrasmiesten
kuontaloja koristavat silinterit, joihin kiinnitettyjen kravattien väri vaihtuu joka Wapuksi.

Knoppitieto: eräs frakki kykenee kuljettamaan
mukanaan jopa 33 tölkkiä suomalaista keskiolutta. Äärimmäisen näppärä asuste Wapulle!
Frakkien lisäksi herrasmiehet voi tunnistaa erityisestä Afterburner-juomasta; polttavasta Limeverigreippi-light –pohjaisesta sekoituksesta. Resepti
ei ole kovinkaan salainen: 0,5L kasaria ja 1L mainittua limukkaa. ”Mutta hauskoja tilanteita sillä on
saatu aikaan! Kerran 3dl tuota palovettä katkaisi
juhlijan muistin 3h ajaksi, ja melko mahtavia etkoja
sillä on myös saatu aikaan baarijonoissa”, muistelee
porukka hymyssä suin.

”Me mennään bileisiin ja nostetaan tunnelmaa niin
sanotusti kohti pilviä. Ollaan usein oltu työvoimana sitseillä ja on me itseasiassa järkätty myös yhdet sitsit aika tyhjästä!” Kapteeni viittaa tällä KMP
2014 pika-sitseihin, jossa tarjolla oli tarun mukaan
4,9L kossua sekä 7 metriä pizzaa. ”Ainakin me pyritään siihen, että muillakin ois hauskaa bileissä
ja jos siihen ei päästä niin ainakin meillä itellä on
hauskaa hässäköidessä :D” naurahtaa Mr. Co-Pilot. ”Ja toimitaan me myös valmentajina/koutseina Mallasapprossa, 100% suorittaminen taattu!”

Ryhmän historia ulottuu vuoden 2014 SIK-OTiT
KMP:hen. Joidenkin muistikuvien mukaan Oulun
motarilla alkoi ns. seiskapeli, jossa siis juodaan aina
kun näkee tai kuulee numeron seitsemän. Juomapeleillä on tapana eskaloitua, ja bussi lähtikin pian
ns. nousukiitoon. Seiskoja alkoi löytyä monenlaisista paikoista, ja jossain vaiheessa joku™ sai idean vaihtaa bussin keulan valomainokseen tekstin
”Flight 777”. Tästä inspiroituneena herrasmiehet pitivät matkustajille ”safety breafin”. Cabin Crewn ensiaste oli syntynyt ja pojat herättivätkin monenlaista
ihastusta sekä vihastusta läpi reissun.

Cabin Crew löytyy myös sosiaalisesta mediasta:
Facebookista nimellä CabinCrew, Instagramissa nickillä cabincrew_fuq sekä Twitterissä @Kunniatohtorit.
Snapchat tai vastaava streamaus-appi saatetaan ottaa käyttöön vielä jatkossa, mutta toistaiseksi SoMe:n
käyttö on rajallista, toimien lähinnä excujen aikana.
CC käyttää muuten viestinnässään virallisesti englantia, joskus hieman ruotsia ja ajoittain myös yksittäisiä
sanoja saksaa, mutta suomea pyritään välttämään.
Koska miksi ei.

Kysyttäessä Mr. Captainilta, miksi te ootte olemassa tai mikä teidän funktio on, kapteeni hieroo hetken sänkistä leukaperäänsä ja toteaa:

P.S Tämä juttu kirjoitettiin puhtaaksi lentokoneessa.
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Kokkelivekkulin koekeittiössä

Tätä neliosaista ruokakolumnia kirjoittaa
kolmannen
vuoden
prosessiteekkari, joka
selvittää vähän harvinaisempien ruokien
valmistuksen saloja,
jotta sinä voisit onnistua kerralla. Tämänkertainen tekstimme
upottaa hampaansa
karitsan potkaan.

Karitsanliha on monelle usein hieman pelottava ruoka valmistaa, sillä tarinat sitkeistä ja villasukan makuisista annoksista ovat
eläneet ja voineet hyvin. Tähän ongelmaan on helppo ratkaisu:
tee ruoka mahdollisimman nuoren karitsan lihasta jolloin villan
maku ei ole vielä imeytynyt lihaan asti. Karitsan potka on muuten kärsivällisen kokin ruokaa, koska pelkässä hauduttamisessa
menee jo 3-5 tuntia. Oheisessa kuvassa näkyy ruokaan käytetyt ainekset, tai tarkemmin sanottuna karitsan haudutusliemeen
käytetyt ainekset. Tämä ruokalaji on kuitenkin odottamisen arvoista. Sopiva määrä on yksi potka ruokailijaa kohti. Muistathan
laittaa lihat lämpenemään huoneenlämpöön pari tuntia ennen
paistamisen aloitusta.
Alussa kannattaa tehdä esivalmistelut eli kuoria ja pilkkoa sipuli
ja pari valkosipulin kynttä valmiiksi. Tässä vaiheessa on myös
hyvä hieroa suolaa ja pippuria lihan pintaan. Sitten ei muuta kun
paistamaan potkista pintoja kiinni. Muista käyttää kuumaa pannua jotta vain pinta paistuu ja sisus jää vielä kypsymättä.
Kun väri alkaa näyttää hyvältä, nosta potkat uunivuokaan lepäämään. Tämän jälkeen
kuullota pilkkomasi sipulit sekä valkosipulit pannulla ja laita potkien kaveriksi vuokaan.
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Haudutusliemi on makuasia, mutta itse pidän Bourbonin ja vaahterasiirapin yhdistelmästä. Suolaisuutta
lisäsin soijakastikkeella ja halusin hieman terävyyttä
makuun punaviinietikalla. Suosittelen lämpimästi
myös timjamia, rosmariinia ja kenties juureksia maun
syventämiseksi. Tässä kohdassa voit siis säveltää ja
kokeilla omien mieltymystesi mukaista soosia. Valele
aikaansaannoksesi potkien pinnalle ja kehittele vaikka foliosta kansi vuoallesi jotta nesteet eivät pääse
haihtumaan pitkän haudutuksen aikana.

Hauduta potkia uunissa 125 asteessa vähintään 3 tuntia. Kun
liha on kypsää, siivilöi haudutusliemi kattilaan ja keitä kasaan.
Laita liha takaisin uuniin ettei se pääse jäähtymään. Samalla
voit valmistaa haluamasi lisäkkeen, kuten aina niin hyvän perunamuusin.
Kun olet saanut kastikkeen keitettyä kasaan
(ripauksella jauhoja saa viimeisteltyä suurustuksen), pääset vihdoinkin kokoamaan
herkullista annosta. Karitsan kanssa suosittelen juomaksi täyteläistä tai keskitäyteläistä punaviiniä, mutta ei mitään kovin
tanniinista. Myös ale-tyyppiset ja vahvat lager-oluet toimivat lampaan kanssa.

Siinä siis tämäniltainen ateriamme kaikessa yksinkertaisuudessaan. Tällä ruoalla teet vaikutuksen niin uuteen kuin vanhaankin puolisoosi. Jos kuitenkin sormi sujahti suuhun ennen
kuin karitsa näki edes uunilampun valoa, ota yhteyttä
tiedotusvastaavaan niin yritän selittää ruoanlaiton vaiheet vieläkin yk-sin-ker-tai-sem-min. Mikäli tämä
ohje tuntui liian vaikealta, tulet aivan varmasti turhautumaan ensi jakson ruokaan, sillä
kesän jälkeen opetan sinua tekemään legendaarista Beef Wellingtonia. Yksi työmaa
valmistaa, mutta maku on kuin miljoona jänistä.
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Kokkelivekkulin
Kokkelivekkulinkoekeittiössä
koekeittiössä

Osa 2: Karitsan potka

Teksuutimet testaa

Exit Oulun Pakopelit
Siis Täh?
Tosielämän pakopelit (eng. Room escape) ovat tulleet hirmuisella rytinällä Suomeen. Ensimmäisen pelin avaamisesta on kulunut vasta pari vuotta ja nyt pelejä löytyy lähes kaikista suurista kaupungeista. Mikä tämä suosittu
ja suurelle yleisölle vielä hieman mystinen konsepti oikein on?
Alkunsa nämä pelit ovat saaneet internetin virtuaalisista versioista. Ensimmäiset tosielämän pakopelit syntyivät
Budapestissa ja ovat levinneet Euroopasta jo joka mantereelle. Matkailusivusto Tripadvisorin mukaan pakopelit
ovat nopeasti nousseet suosituimpien matkailukohteiden joukkoon erityisesti nuorten matkailijoiden keskuudessa.
Pakopelissä pelaajat laitetaan huoneeseen, josta heidän täytyy paeta 60 minuutissa. Pakeneminen tapahtuu
ratkaisemalla huoneeseen rakennettuja arvoituksia ja tehtäviä. Mysteerien ratkominen vaatii ongelmanratkaisukyvyn lisäksi toimivaa tiimityöskentelyä, mikä tekee pakopeleistä loistavan ajanvietteen niin kaveriporukoille kuin
yritysten virkistyspäiville.
Teksun toimittajista Ville, Toni, Tapio ja Timo kävivät kokeilemassa Oulun suurimman room escape- pelipaikan
yhtä peliä, Professorin arvoitusta Simben valvonnan alla. Peli oli haastava ja pelaajat asennoituneet voittamaan
kaikki ja nousemaan TOP-listan kärkeen. Miten kuitenkin kävi? No ei ihan suunnitelmien mukaan ja 60 minuutissa ulospääsy jäi muutamista sekunneista kiinni. Pienestä harmituksesta huolimatta ensikertalaisten päällimmäiset ajatukset olivat positiiviset. Peli oli jännittävä sekä sen verran mukavaa hommaa, että muitakin Exit Oulun
pelejä - Murhamysteeriä ja Vankilapakoa on heidän mukaan jossain välissä pakko päästä kokeilemaan.
Alla toimittajan muistikuvia pelin kulusta:
Astuimme sisälle lukittuun huoneeseen, jossa Simo kertoi meille yleiset ohjeet, kuten että padistä voimme katsoa
vihjeitä, mikäli me sellaisia tulisimme tarvitsemaan. Hän myös antoi meille radiopuhelimen niitä tapauksia varten,
jos emme vain keksi, että mitä meidän pitää tehdä. Tämän jälkeen Simo lukitsi oven ja sanoi: ”Onnea matkaan.”
Aloitimme pelin tutkimalla tilaa, jossa olimme ja hetken kuluttua pystyimmekin jatkamaan eteenpäin löydettyämme oikean vihjeen. Tilassa piti päätellä useita ongelmia, joista aika moni aiheuttikin päänvaivaa ja välillä tekikin
mieli päästellä ärräpäitä kuinka emme olleet huomanneet näin ”itsestään selvää” asiaa. Jouduimme turvautumaan aina välillä radiopuhelimeen, kun olimme sellaisessa tilanteessa, että emme vain keksineet mitä meidän
olisi pitänyt tehdä ja Simo kyllä sitten meitä neuvoikin.
Täytyy myöntää, että oli hauskaa ja porukalla saimmekin nauraa omille kommelluksillemme. Loppujen lopuksi
emme päässeet ovesta tarpeeksi nopeasti läpi, sillä emme pystyneet mitä yksinkertaisimpiin matemaattisiin tehtäviin ja olimme unohtaneet alussa annetun ohjeen: ”Risuaita toimii sitten enterinä.” No, ehkä ensi kerralla.
Exit Oulun perustajahan on muuten vanha teekkari, rakentamisteknologiaa koneella
opiskellut diplomi-insinööri Petteri Keinänen.
Kajaaninkadun ja Uudenkadun kulmassa,
ositteessa Kajaaninkatu 22 sijaitsevassa Exit
Oulussa on tällä hetkellä kolme aivonystyröitä
kutkuttavaa peliä: Vankilapako, Murhamysteeri sekä
Professorin arvoitus.
Tervetuloa kokeilemaan myös opiskelijat. Opiskelija-alennukset peleihin 5€ / henkilö.
Simo Pramila ja Timo Välkky
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Teksuutimien klikkiotsikko

Tavallinen keväinen aamu toi Teemun elämään järkyttävän käänteen.

Wapun urheilutapahtumat
Monen mielestä Wappu on rantakuntoon valmistautumista ajatellen katastrofi, viikko pelkää energian
tankkaamista alkoholijuomien muodossa. Mutta jo Wapun ohjelmaa lukiessa näkee, että asian oikea
laita ei ole näin, siellä näkyy maratonia, soutuja, uittoja jne.
On tullut aika analysoida Wappu urheilullisesta näkökulmasta katsoen.

"Se oli ihan tavallinen keväinen aamu", toteaa hän hämmennystään peitellen. "Heräsin puiston penkin alta Fernet-Branca -pulloa halaten kolmen hikisen Teekkarin oksentaessa viereeni, laulaen samanaikaisesti Sonderkommando Nach Dachauta. Tässä kohtaa en vielä huomannut mitään poikkeavaa aikaisempiin päiviin verrattuna."
Teemun kohtalo kuulostaa tutulta. Vaikka asiasta ei julkista keskustelua ole käyty, niin vuosittain ilmenee yhä
enenevissä tapauksia joissa Teekkarit ovat joutuneet Wapun yllättämiksi.
"Aamulla Wappukulkueessa munkki kädessä marssiessani en huomannut vieläkään mitään hälyttävää. Iltapäivällä katselin fuksien uittamista ojassa, josta jatkoinkin kätevästi Wesibussiin, jossa Teekkarilakki päässäni ja vahvanpuoleinen simapullo kädessäni tajusin järisyttävän tosiasian: nythän on Wappu."
Teemu on totaalisen järkyttynyt tapahtuneesta: "Olen totaalisen järkyttynyt tapahtuneesta", sanoi Teemu näyttäen silminnähden totaalisen järkyttyneeltä tapahtuneesta. "Olen rellestänyt viimeisen kahden viikon lukemattomien bileiden lävitse tajuamatta ollenkaan sitä, että nythän olikin ollut Wappu koko ajan."
Pöyristynyt lamaannus toi seuranaan myös polttelevan kitkerää katkeruutta. "Tunnen oloni hämmentyneeksi ja
petetyksi. Miksei kukaan vaivautunut minulle kertomaan Wapun olevan käsillä juuri nyt? Ei vaivautunut oma kiltani tahi OTY minua auttamaan! Kuka kantaa vastuun, kysynpähän vaan?"
Tunnetusti toistaiseksi tuntemattoman tunnetun tunteettoman tuntemattoman tahon tunnetusti tutun tunnetuksi
tulleen tunnetunkeutuvan harhaanjohtamisen uhriksi joutunut Teekkari ei luonnollisesti suostu lannistumaan.
"Jospa ottaisin vaikka Wappuoluen."
Teemun nimi on muutettu hänen identiteettinsä suojelemiseksi.

Kirkkovenesoudut
Kirkkovenesoudut aloittavat mukavasti Wapun urheiluputken. Soutaminen on koko kehoa kuormittavaa intensiiviliikuntaa ja yhden suorituksen ollessa 6-12min voi kirkkovenepäivän jälkeen sanoa liikkuneensa. Suorituksen
kesto on kivasti kääntäen verrannollinen suoritusten määrään.
Wesibussi
Heiluen, kiertäen, hyppien, pomppien taittuu matka Wesibussissa. Käytännössähän Wesibussi on siis tunnin
ajan pelkkää liikuntaa. Wesibussi on liikuntamuotona niin omanlaisensa, ja vaatii normaalista tanssimisesta poiketen myös käsiä tasapainon pitämiseen, että suoritimme toimituksessa Wesibussisimulaatiota lukijoidemme
hyväksi. Tuli hiki ja näin voisimme todeta että Wesibussi on oiva tapa kuluttaa Wapun tuomaa ylimääräistä energiaa.
Wappureivit
Reivit ovat jatkuvaa, tasaista pitkäkestoista liikkumista, joissa oikeasta nesteytyksestä huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Tapahtuman luonteesta johtuen paikanpäällä on järjestäjien toimesta tarvittava urheilujuomatarjoilu.
Saunamaraton
Lenkin jälkeen on parhautta päästä saunaan rentoutumaan ja Saunamaronin järjestäjät ovat ymmärtäneet tämän varsin hyvin sekä vieneet sen seuraavalle tasolle. Lienee turha mainita että tässä combossa on erittäin
tärkeää muistaa nesteytys.
Uitot
Uitot ovat suoraan verrattavissa avantouintiin, ja avantouinnin tapaan uitoissa suurin hyöty tulee kiertoteitse kun
keho käyttää energiaa itsensä uudelleenlämmittämiseen.
Taulukko
Ohessa toimituksen kasaama, äärimmäistieteellinen ja puolueettomiin tutkimuksiin pohjautuva taulukko Wapun
tapahtumien kestoista, keskisykkeistä sekä tapahtuman polttamista kaloreista á suoritus.
Tapahtuma

Yhden suorituksen kesto

Keskisyke suorituksessa

Kulutus / suoritus

6-12min

170bpm

120kcal

Wesibussi

60min

180bpm

700kcal

Wappureivit

180min

160bpm

2000kcal

Saunamaraton

120min

150bpm

480kcal

Krapula

2-5h

***bpm

***kcal

Uitot

2min

160bpm

120kcal

Kirkkovenesoudut

Nesteytyksen tärkeydestä
Nesteytys on erittäin tärkeää urheillessa sekä jaksamisen että palautumisen kannalta, joten on tärkeää muistaa
se myös Wapun urheilutapahtumissa. Tästä syystä isossa osaa Wapun tapahtumia tarjoillaan yhtä aikamme
edistyksellisimmistä urheilujuomista, eli olutta.

Kuva: Teemu Leskinen
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Olut tutkitusti sisältää kaikkia kehon urheilussa tarvitsemia vitamiineja sekä hivenaineita. Hivenaineiden määrä
kasvaa alkoholipitoisuuden kasvaessa, joten laatusyistä ei kannata tyytyä ykköseen, vaan kannattaa suoraan
valita hiventeikkäämpi keskiolut.

29

Urheiluvastaava

JUURI NYT: Wappu yllätti Teekkarin Lue hämmästyttävä tositarina!

Wesibussin aikataulu

KULTAAKIN
KALLIIMPAA

agnicoeagle.fi
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Sunnuntaina 10.4. Linnanmaan Prismalla järjestettiin
perinteinen Renkaanvaihtotempaus. Aurinkoisessa
säässä kesäkumit sai alleen lähes 100 autoa, ja hyväntekeväisyyskassaan karttui päivän aikana 1355,75€.
Kuvat: Tatu Lappalainen

20.3. aurinkoisen Kuivasjärven jäällä järjestettiin Pilikkikilpailut. Voittajaksi selviytyi Esa Tormikoski 210 gramman saalillaan.
Kuvat: Tatu Lappalainen

Heipparallaa, tasa-arvovaltuutettu!
Huomasin tuossa tasa-arvoa kovasti korventavan asian. Näin vapun tullen, joka paikka on pullollaan kaiken
mailman vappumunkki-ohjeita ja niitä on tarjollakin monessa paikkaa. Tässä minua haittaa se, että ensimmäisen
sanan, vappu, voi yhdistää suomalaisen naisen etunimeen, ja jälkimmäisen, eli munkit, voi taasen yhdistää synonyyminä tisseihin. Nyt kun ajattelen vappumunkkeja niin ajattelen heti erään vähävaloisen televisiojuontajan
rintoja. Onko tämä sitä tasa-arvoa, kun naisia tällä tavalla esineellistetään? Kysynpä vain.
- Hämmentynyt
Hei, Hämmentynyt.
Tämä kyseinen mielleyhtymä on varmasti hyvin yleinen ja OTY:ssä ongelma on tiedostettu jo vuosia. Koska
munkit kuuluvat niin olennaisena osana Wappuun, ainoaksi vaihtoehdoksi on katsottu, että tasapuolisuuden
nimissä myös perinteisemmin miehisiksikin koettuja sukupuolipiirteitä saataisiin juhlan yhteyteen. Siksipä joitakin vuosia sitten Wapun viettoon on tullut mukaan BBQ-bileet, ihan vain siksi, että lerssitkin olisivat enemmän
esillä. Yhtenä vaihtoehtona on pohdittu myös, että Wesibussin Kotikaupungin Lyhyt brändättäisiin enemmän
mikropenisaiheiseksi.
Tähän loppuun vielä sellainen muistutus, että erityisesti Wapun ulkoilmatapahtumissa kannattaa kylmien säiden
varalta pitää lapaset käsillä. Aukioloaikojen puitteissa voi tarpeen tullen käydä myös lämmittelemässä sisätiloissa
Caion kannujen äärellä. Wapun riennoissa kannattaa myös muistaa huolehtia riittävästä ravitsemuksesta, ja suosittelenkin aina niin mehukkaita meloneita A-vitamiinin lähteeksi.

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

Voi veljet, Wappu tulee
Vappu on työwäenjuhla. Mutta Wappu on opiskelijan juhla.
On se aika taas vuodesta, jolloin simat alkaa pöhisemään ja
valmistaudutaan selviämään aidosta Oululaistesta TeekkariWapusta. Wappua juhlitaan ympäri Suomea useilla eri tavoilla. Tampereella esimerkiksi Wappua vietetään usean, mahdollisesti jopa kolmen viikon ajan, jolloin yleensä kovemmankin
Wappujurriaisen juhlimisesta tulee löysää. Joka päivä on jotakin ohjelmaa, mutta ohjelma on, etenkin keskelle jäänet tapahtumat, erittäin turhanpäiv. Aktiivisimmat kyllä käy, mutta useat
palavat loppuun jo ennen varsinaisia Waatonaatto-Waattopäiviä, jolloin menon pitäisi olla parhaimmillaan ja fiilis huipussa.
Wapun pituus vaihtelee paikkakunnittain, mutta Oulussa se on
yleensä vakiintunut 7-9 päivään.
Tämä on omasta mielestäni juuri sopivalla rajalla oleva aika.
Viimeistään yhdekännen päivän aikana ainakin allekirjoittaneella alkaa kalja ja sima maistumaan hieman puulta ja viikon
mittainen suojakänni suojaakin sitten todenteolla. Humalaan ei
pääse kunnolla edes kasarikokiksella (maku ei haittaa, mutta
koitappa haistaa). Tilanteen pelastaa kuitenkin se Wapun hurma ja kyllä hyvä seura humaltaa paremmin kuin mäyräkoira pesueineen. Viikon mittaisena Wappuna myös jaksaa suurinpiirtein käydä kaikki tapahtumat läpi. Oulussa Wappuchievements johdattaa näppärästi koko Wapun
ja motivoi käymään myös ns. vähemmän nimen perusteella innostavissa tapahtumissa, ja näin kannattaakin
tehdä. Ainakin sen aktiivisimman ainejärjestöuran ja etenkin FuksiWapun aikana.
Fuksina kannattaa pyrkiä, katsoa ja nauttia koko Wappu läpi, omat rajansa kuitenkin tuntien. Ensi vuonna voitkin
olla töissä koko Wapun. En tarkoita tällä nyt mitään oikeita rahatöitä, vaan esimerkiksi hyvä tyyppi saattaa päätyä
Wesibussin Staffiksi, tahi WappuComitean jäseneksi. Tällöin ei voikaan enää käydä ihan jokaista tapahtumaa,
mutta hauskan määrää sekään ei laske, sillä nämäkin hommat tehdään hyvässä porukassa.
Näin vanhemmalla opiskelijaiällä koko Wapun viettäminen alkaa olla mahdotonta. Omat vastuut painaa ja niitä
rahatöitäkin pitää tehdä. Kuitenkin Wapusta voi ja pitää nauttia vaikka ns. oikean elämän stressit painaa päälle. Waatto otetaan luonnollisesti vapaaksi, mutta Wappuviikon aikana olevat tapahtumat pitääkin alkaa priorisoimaan. Useimmiten tapahtumista valitaankin ne hieman eksklusiivisemmat, ei Wapun viralliseen ohjelmaan
kuuluvat tapahtumat. Näihin omalla osaltani kuuluu yleensä ainakin Oulun Teknillisen seuran Wappucocktail,
OTY:n Wappusimailut, Kirkkovenesoutujen yhteydessä olevat OTiT-Prose ihmisshakki ja OAMK:n Wappukyykkä, muutama kierros Wesibussia ja toki pitää pyrkiä testaamaan Wapun flavor of the year -tapahtuma, joka viime
vuonna ainakin oli selvästi HopLop-pileet. Liekkö tänä vuonna Droitin Tasku-Tepon 4. painoksen julkaisut, vaiko
jotain aivan muuta. Waattona toki Wappukulkue Potna-Pekan kyydissä on must, kuten sen jälkeiset uitotkin.
Koko hommaa säveltää kuitenkin loistava Wappuchievements, jota itsekin sain usean vuoden kunnian olla tekemässä. Lopullisen kruunun Wapulle omassa tapauksessa on epätoivoinen yritys katsoa Wapun aikana tullut
uusin Game of Thrones, epäonnistuen surkeasti ja sammuen kämpän lattialle. Kun vuodet vierii jokainen oppii
ottamaan Wapusta irti ne asiat, jotka sopii itselleen ja jokaiselle löytyy varmasti jotakin.
Kirjotushetkellä Wapun virallista ohjelmaa ei ole julkaistu kaikelle kansalle, mutta huhu kertoo että Wappu olisi
huimat 11-päivää pitkä *. Tämä tuntuu henkilökohtaisesti pitkältä, ja toivon että tästä ei tulisi kovin pitkälle jatkuvaa
trendiä, ettei viiden vuoden päästä olla Tamperelaisessa kolmiviikkoisessa lameWapussa, jolloin suurin kilpailu
on, ketä vituttaa vähiten Wappuaamuna.
Kaikki kuitenkin ottaa Wapusta nyt kaiken irti, mutta kuitenkin ne omat rajansa tuntien, sillä kukaan ei tykkää viettää Wappuaan OYS:ssä alkoholimyrkytyksen johdosta...vai mitä ***Masa?

Aapo Lehtosaari
* Toimituksen disclaimer: Wapun pituudeksi on tarkentunut tälle vuotta 13 päivää, riippuen hieman laskutavasta.
Kuva: Kalle Hyypiö
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Vastaus Pääkirjoituksen lopussa olleeseen kysymykseen: Wappu mainitaan tässä julkaisussa 124
kertaa, keskimäärin siis 3,444 Wappua per sivu!

Tasa-arvovaltuutettu

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

A-tason toiselta puolen

Tasa-arvovaltuutettu vastailee säännöllisesti jäsenistöltä
tulleisiin tiedusteluihin. Kysymyksiä voi esittää esimerkiksi
sähköisen postin välityksellä (tasa-arvovaltuutettu@oty.fi)

