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Isännän ja emännän Wappu-
vinkit s. 12

Teekkarin keittiössä s. 18

Liittykää OTYn Telegram-tiedotus-
kanavalle! t.me/OTYtiedotus

Muistoja viime Wapulta s. 20

Kuva: Tapio Immonen

Kuva: Roosa Tolonen



PÄÄKIRJOITUS

Julius Kittilä
   7eemu
Tiedotusvastaava OTY
tiedotusvastaava@oty.fi
TG ja IRC: Teemu7
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Tere!
Sanovat, että Wappu tulee kohta, lalalalallalaa... ja tottahan se 
on! Kovan basson, kvassin ja kolbasan kuorruttamaa kaksiviik-
koista kohellusta kaikkien kiltojen kera kyllä kaivattiin, kolmirai-
taWappu tuskin jättää ketään kylmäksi. Itse odotan hyvin paljon 
Wappusitsejä, jotka tänä vuonna ovat Kylmä sota -teemaiset. 
Kuvitella vain saattaa, mitä niille sitseille onkaan keksitty! Odo-
tan paljon, mutta suuri kiitos totisesti kuuluu Wapun järjestäjille. 
Olette mahtavia!

WappuTeksu saapuu tiukalla aikataululla ja sisältää hyvin tar-
peellisia ohjeita ja vinkkejä, ruokaa, mielenruokaa ja silmänruo-
kaa. Kaikille jotakin. Kuulumisten ja perinteisten ohella saadaan 

myös katsaus siihen, mitä tapahtui 
viime jaksossa, tai siis viime Wap-
puna, kun Oulu juhli karnevaalitee-
malla.

Kesäksi tämä Teemu lähtee tehtaa-
seen pilaamaan sellua taas vaih-
teeksi, mutta kesän aikanakaan 
eivät täysin muut hommat lopu tu-
levan Fuksiopuksen taittelun myö-
tä. Silti täytyy muistaa aina levätä 
ja otankin suuren osan vapaasta 
palautumisen kannalta. 

Pallaamma astiale ja hyvää Wabua!

-7eemu
 



PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Petteri Hollanti
Puheenjohtaja OTY
puheenjohtaja@oty.fi
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Moro!
Wappu tulee! Kohta päästään paahtamaan täysillä eri tahojen 
järjestämissä mahtavissa tapahtumissa ja voidaan pistää kaik-
ki punaselle! Suosittelen vahvasti kaikkia sivulla 23 olevia ta-
pahtumia. Eniten itse odotan Wesibussia, koska siellä on aina 
hauskaa ja uittoja, koska siellä on koko Teekkarikansalla hyvä 
Wappufiilis. 

Wappua ennen kannattaa kuitenkin hoitaa opintohommat 
kunnialla loppuun, tai ainakin sille mallille, että tentit menisivät 
läpi olkapäällä istuvasta liskosta huolimatta. Se oikeasti kan-
nattaa, sillä siten voi vähentää stressiä tulevilta vuosilta. Ny-
kyään kun kaikki tuntuvat olevan niin kiireisiä opintojen kans-
sa. 

Wapun jälkeen useimmilla meis-
tä alkaa sitten harmaa kesä_ 
röi_ukon arki, joka kokemuksesta 
onkin tervetullut ainakin vähäksi 
aikaa Wapun jälkeen. Toivottavas-
ti nähdään mahdollisimman mo-
nen kanssa kesälläkin, vaikka tiet 
vievätkin ympäri Suomea. Haluan 
lopuksi vielä kiittää kaikkia, jotka 
ovat tehneet Wapun eteen töitä. 
Tämä sakki todellakin ansaitsee 
kiitokset.

Hyvää Wappua!

-Petteri

tl;dr: Hyvin menee ja Wappu tulee!



Hei vain hei!
Kirjoittanut Elisabet Shnoro

Pohditko koskaan, mitä sitä elämällä oikein tekisi. Niin minä-
kin, mutta ei siitä sen enempää. Ylioppilaskuntamme edus-
tajisto on tälle kevättä kokoustanut kaksi kertaa, ja piakkoin 
kokoustetaan kolmatta kertaa. Tällä kertaa kerronkin hieman 
meidän toisesta kokouksesta. 

OYY:n hallitus toi terveisiä ja kertoi ahertaneensa melkoisesti 
eduskuntavaalien parissa. Lisäksi uuden pääsihteerin (Kauko 
Keskisärkkä), joka kävi esittäytymässä kokouksessa, perehdyt-
täminen on vienyt aikaa. Opiskelijoihin suoranaisesti liittyvää 
asiaa oli mm. liikuntapalvelujen kehittäminen. Hallitus tekee 
työtä, että korkeakoululiikuntakorttiin tulisi mahdollisuus ot-
taa esimerkiksi 1 kuukauden kokeilupätkä. Samalla myös ta-

voitteena on saada lisää 
liikuntavuoroja ja uusia 
lajeja. 

Kävimme myös lähete-
keskustelua jäsenkalen-
terista, joka lakkautettiin 
viime vuodelta kalente-
ritoimittajan katoamisen 
myötä. Kalenteri koe-
taan vanhanaikaiseksi 
ja kömpelöksi – ja hin-
tavaksi. Pohdimme että 
tässä asiassa voitaisiin 
käyttää hyödyksi Tuu-
doa (esimerkiksi OYY:lle 
oma välilehti) ja Ylkkä-
riä. 

TUPSUVASTAAVAN PALSTA

Elisabet Shnoro
Tupsuvastaava OTY
tupsuvastaava@oty.fi

Näillä evästyksillä hallitus rupeaa pohtimaan 
kalenterin tulevaisuutta. Jos sinulla on ajatuk-
sia kalenterista, kerro niistä TeTan edustajille tai 
vaikkapa suoraan minulle. Jäsenten ääntä kuun-
nellaan kyllä! 

Kevään edetessä, kesän lähestyessä ja sitä myö-
ten syksyn saapuessa, onkin hyvä ruveta hieman 
pohtimaan tulevia edustajistovaaleja. TeTan rivit 
kaipaavat aina uusia henkilöitä mukaan toimin-
taan. Sinä, arvoisa lukija, voit olla erinomainen 
valinta pestiin. Aiempaa kokemusta ei tarvita, 
sinun ei tarvitse edes olla minkään killan supe-
raktiivi, riittää vain että olet tekniikan opiskeli-
ja ja sinulla on kiinnostusta olla vaikuttamassa 
asioihin. Laitahan mietintämyssy päähän ja jätä 
ajatus porisemaan, palataan sitten syksyllä näil-
tä tiimoilta asiaan.
Tässä vaiheessa toivotankin oivallista Wappua! 
Pitäkää itsenne elossa, kaverinne tallessa ja va-
rautukaa Wappuruttoon!

P.s. 30.4. on allekirjoittaneen synttärit, joten 
kulta, hopea ja timantit – myös munkit ja sima – 
ovat erittäin tervetulleita lahjoja! 
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Pelottava mörkö
Kirjoitus ja kuva: Reetta Lehtiranta

Mihin tämä kevät on jo kulunut? Juurihan oli tammikuu ja nyt 
jo kolkuttelee monella kesätyöt ja viimeiset tentit ovella! Sa-
malla huomaa myös, että Wappu alkaa ihan juuri! SIIS IHAN 
JUURI! Moni aktiivi joutuu usein tilanteeseen, jossa vuoro-
kauden tunnit tuntuvat loppuvan kesken. Olisi eri hippaloa ja 
pippaloa, kevät kokous pitäisi järjestää, sisarkillanvuosijuhlat, 
kahvia pitäisi hakea kiltikselle ja sitten vielä opinnot. Ne pitäisi 
sinne jonnekkin kalenterissa tunkea ja vielä niin, että läpi pää-
sisi. Kela ei oikein anna armoa, jos koko vuoden nopat ovat 
jääneet jonnekin matkalle. Siitä se ahdistus ja riittämättömyy-
den tunne sitten saattaa alkaa… Tänäkin keväänä on keskus-
telut siitä, kuinka noin kolmanneksella opiskelijoista on psy-
kologisia vaivoja, kuten uupumusta, masennusta ja stressiä. 
Opiskelujenhan pitäisi olla kaikista hauskinta aikaa? Etenkin 
Wappuna! Mistä ne möröt luikertelevat mieliimme?

Minulla kevät on kulunut niinkin pelottavan mörön kuin Dip-
patyön kanssa. Alkaen siitä aloittamisen vaikeudesta (halusin 
juuri sillä hetkellä tehdä perusteellisen kevätsiivouksen, vaikka 
normaalisti villakoirat ovat minun harrastukseni) loppuen sii-
hen hetkeen, kun avasin ensimmäisen kerran Wordin ja mietin 
että millä sanoilla aloittaisin työni. Tähän päälle ne kaikki asiat 
ja muistettavat, jotka kopo hommien vastaanottaminen tar-
koitti. Stressiä on varmasti tähän kevääseen mahtunut ja vä-
hän myös tuota uutisissakin näkynyt uupumusta, mutta tuos-
sa pari kuukautta sitten opin tärkeän asian. Asian, jota en ollut 
aikaisemmin tajunnutkaan.

Voin sanoa muille, että en ehdi juuri nyt auttamaan.  Voin jät-
tää jonkun tapahtuman välillä väliin. Tämä tappaa sen stressi-
mörön.

| Teksuutimet 2/20198

KOPO-VASTAAVAN PALSTA
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Reetta Lehtiranta
KOPO-vastaava OTY
kopo@oty.fi

Meillä kaikilla on jaksamisiem-
me raja ja on kaikkien etu, ettei 
sitä rajaa ylitetä. Välillä se on 
tarkoittanut myös, että joku 
hauska tapahtuma on pitänyt 
jättää välistä, jotta saa unta 
kalloon ennen seuraavan päivän 
seikkailuja, mutta se hyvin nu-
kuttu yö on sen arvoista. Omien 
opintojen etenemisen ja etenkin 
oman jaksamisen takia on tär-
keää pitää välillä huolta myös 
itsestään. Tietenkään ketään ei 
saa jättää yksin hoitamaan isoja 
askareita, mutta itselleen hen-
gähdystauon suominen ei ole 
heikkouden merkki. Itsestä pi-
tää ja kuuluukin pitää niin fyysi-
sesti kuin psyykkisesti huolta.

Mutta onneksi nyt on alkamassa 
wappuja voi antaa itselleen sen 
loman, jonka on jo ansainnut.
Että eiköhän yritetä unohtaa 
murheet ja huolet hetkeksi 
ja keskitytä rentoutumiseen? 
Muistetaan myös kattoa että 
se kaverikin pääsee rennonpiin 
tunnelmiin!

Ihanaa ja Stressitöntä wappua 
kaikille!
-kopo Ps. Suplasta löytyy asiasta mahtava poadcast  nimeltä 

Antisäätäjän opas. Suosittelen kaikille :)



TYKIN SUUSTA
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Tykin suusta
Kirjoittanut Uula Ranta

Jälleen yksi lukuvuosi on tulossa päätökseen. Mikä tärkeäm-
pää, Wappu tulee. Taas. Itselleni se on jo seitsemäs. Luulisi, 
että tässä vaiheessa alkaisi mielenkiinto tällaiseen hulinointiin 
hiipua, mutta ei - lomat myönnetty ja taas mennään.

TEK on aktiivisesti mukana opiskelijatapahtumissa tukemassa 
ja osallistumassa, myös Wappuna. Miksi? Yksi selkeä syy on 
näkyvyys: haluamme kertoa itsestämme ja saada tekniikan 
tulevaisuuden tekijät – alan opiskelijat — tuntemaan se taho, 
joka on heille paras tuki tulevalla uralla.

Toinen, helposti unohtuva syy 
liittyy suoraan TEKin tavoittei-
siin. Pyrimme mahdollistamaan 
jokaiselle jäsenelle mahdollisim-
man hyvän työuran. Ja yksi keino 
uransa edistämiseen on verkos-
toituminen. Enkä käytä tätä sa-
naa eufemismina ryyppäämiselle 
— tarkoitan kohtaamisia, yhteisiä 
naurun hetkeä ja kiusallisia hil-
jaisuuksia. Näitä tilaisuuksia tu-
kemalla haluamme saattaa teitä, 
hyvät teekkarit, yhteen. Kertokaa 
vitsejä, käykää pitsalla, jakakaa 
pullosta. Tutustukaa. Näin luo-
daan verkosto, josta ei ainakaan 
haittaa ole urakehityksen kannal-
ta.Uula Ranta

Tykki
Tekniikan Akateemiset TEK
uula.ranta@tek.fi
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Nauttikaa Wapusta. Verkostoitukaa. Olkaa rohkeita ja en-
nakkoluulottomia. Pitäkää hauskaa. Muistakaa juoda vettä. 
Kysykää neuvoa. Tehkää itsellenne parhaat mahdollisut 
työurat. Minun paikkani aukeaa haettavaksi syksyllä — voin 
suositella, tulkaa juttelemaan. Nauttikaa huonosta runou-
desta.

Uula Ranta
Opiskelijayhdyshenkilö
Tekniikan Akateemiset TEK

Suurimman ilon aika
jälleen yllämme on

Parhaan Wapun taika
houkutus voittamaton

Fuksit taasen ojaan kuolee
Teekkarit solmuja naruihin vuolee

Lenkit jatkaa eteenpäin
Ei koskaan tule suoraa näin
Ikiteekkari haavojaan nuolee



Sirilimpsis ja hölökyn kölökyn!
Kirjoittanut Erno Oikarinen ja Valde Kilpeläinen

Nyt kun wappu tulla jolkottaapi niin olisi hyvä antaa teille 
fuksipalleroisille (tai miksei myös wanhemmille Teekkareil-
le) vuosimallin 2019 isännän ja emännän tärpit ja winkit tälle 
huhtikuun loppuun ajoittuvalle ilakoinnille. Wapputunnel-
maan virittäytyäksesi suosittelemme ottamaan tekstin luku-
kaveriksi vapaavalintaisen juoman. Enjoy!

 1. Wappu on ikuinen jatkumo, mutta sitä juhlitaan
  virallisesti tänä vuonna 17.4.-1.5. välisenä aikana. 
  Tämä tarkoittaa siis yhteensä 15 vuorokautta, eli 
  pitkä suoritus on kyseessä. Pidä huoli omasta 
  jaksamisestasi!
 2. Erinäisiä juomia on juhlinnan lomassa mukava 
  kurkkuun suistaa. Pelkkää alkoholia ei kannata 
  kummiskaan ainoastaan juoda, vaan välillä on 
  hyvä juoda myös vettä, mehua, maitoa yms. 
  holitonta.
 3. Nesteytyksen ohessa on hyvä huolehtia myös 
  kiinteästä ravinnosta. Ota kaverit mukaan ja 
  menkää hakemaan ravintoa valitsemastanne 
  kaupasta tahi känkkylästä. On tunnettua, että 
  usein juoma maistuu paremmalta ruuan kanssa. 
  Muista siis syödä!
 4. Jos kaupan tai ravintolan antimet eivät maita tai 
  ei huvita kuluttaa hurjia määriä rahaa, niin 
  kannattaa varata jääkaappiin reilusti (helposti 
  valmistettavaa/lämmitettävää) ruokaa, jota on 
  mukava mutustella krapuloissa.
 5. Nesteytysporetabletit ja rennie ovat ystäviä. 
  Jatkuva juominen ja huono syöminen turvottaa, 
  joten pitäkää näitä varalla mukana.

ISÄNNÄN JA EMÄNNÄN WAPPUVINKIT
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 6. Jos joku kaveriporukastasi on juhlinut tavallista 
  railakkaammin ja hän osoittaa selviä liiallisen 
  humaltumisen merkkejä, olkaa hyviä kavereita ja
  huolehtikaa hänestä (tai ylipäänsä toisistanne).
  Antakaa hänelle vettä ja/tai ruokaa ja tarpeen 
  vaatiessa huolehtikaa hänet kotiin selviämään, jos 
  hän ei siihen itse kykene.
 7. Ostakaa wappucombo. Kolme päätapahtumaa 
  (reivit, Waatonaatto ja Waatto) huokeammalla 
  hinnalla. Pelkkää voittoa!
 8. Wappujulkaisut on myös aika hyvä tapa muistella 
  kesällä ja sen jälkeenkin wappua, joten kannattaa 
  harkita niiden ostamista. Wappujulkaisuja ovat mm.  
  Ympin tyttökalenteri ja Ööpinen.
 9. Pitäkää jumalauta hauskaa! Wappu (ja erityisesti
  fuksiwappu) on iloista aikaa, joten turha istua 
  mökömököpuussa ja heitellä kusipäitä kävyillä.

Niin ja vielä yks juttu... Fuksiwappu on ainutkertainen koke-
mus. Se eletään vain kerran, joten siitä kannattaa ottaa kaik-
ki irti! Käykää tapahtumissa, soutakaa souduissa, saunokaa 
ympin saunassa, ottakaa ajelu wesibussilla, öriskää örinöissä 
viimeisetkin äänenrippeet helevettihin yms yms. Eli lyhyesti 
ilmaistuna nauttikaa wapusta täysin rinnoin!

Ja olkaa uitoissa ja lakituksessa ajoissa! Näissä ei ihan ai-
kuisten oikeesti tule korvaavia kertoja. Olkaa ajoissa, tätä ei 
voi painottaa liikaa.

Simaisin ja tippaleipäisin terveisin

Isäntä Erno ja Emäntä Valde
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Jarrun Jupinat
Kirjoittanut Eero Huhtelin

Kirjoittaja oli Kulttuurisika vuosimallia 2016, sekä Teekkari-
killoista mustimman hallituksessa vuosina 2014-2015, sekä 
muitakin pestejä aktiiviaikoinaan hoidellut ikiTeekkari. Jupinat 
edustavat kirjoittajan henkilökohtaisia näkemyksiä, joten suo-
laa on hyvä olla muutama rekkakuormallinen lukiessa, ihan 
vaan kaiken varalta.

Jäynän jäljillä

On taas se aika vuodesta, kun etenkin keskustan suunnalla on 
saattanut nähdä ihmisiä liikkeellä hieman vilpillisin mielin. En 
kuitenkaan puhu rikollisesta toiminnasta, vaan jäynäämisestä. 
Ja jos joku ei tiedä, mikä jäynä on, niin kerrataanpas hieman. 
Jäynä on pila, jonka tarkoituksena on jättää hyvä mieli niin 
jäynän kohteelle, kuin jäynääjillekin. Esimerkiksi ämpärillinen 
vettä oven yläpuolella ei ole jäynä, keskimäärin ottaen, mut-
ta perinteisemmät aprilli-juksautukset ovat jo huomattavasti 
lähempänä jäynää. 

Jäynät voidaan yleisesti ottaen jakaa aktiivi- ja passiivijäyniin. 
Kuten fiksummat saattoivat jo nimestä päätellä, aktiivijäynässä 
jäynä perustuu jäynättävän aktiivisuuteen, esimerkiksi haas-
tattelu, jokin tehtävä yms. Passiivijäynä on usein ns. lappu-
jäynä tai jokin muu vastaava, jossa jäynä perustuu siihen, että 
jäynättävä näkee, lukee tai kuulee jotain. Passiivijäynät ovat 
yleensä helpompia toteuttaa, mutta haastavia tehdä hyvin. 
Kuinka selvität onnistuiko jäynä, vaiko ei? Kuinka varmistat, 
että jäynättävä ymmärtää kyseessä olleen jäynä? Miten huo-
lehdit, että jäynätylle jää hyvä mieli jäynän jälkeen? Samat ky-
symykset toki pätevät myös aktiivijäynään, mutta koska läsnä 
on yleensä tavalla tai toisella jäynääjä, niin kutsuttu jälkihoito 

VANHAN SIAN PALSTA
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on huomattavasti helpompi huolehtia. Jälkihoito siis tarkoit-
taa, että huolehditaan jäynätyn ymmärtävän tulleen jäynätyk-
si, sekä pyritään varmistamaan molemminpuoleinen hyvä mie-
li. Jälkihoitoon kuuluu myös jäynän jälkien siivoaminen.

Samalla päästääkin aasin uimataitoja testaavalla aasinsillalla 
hyvän jäynän tunnusmerkkeihin. Hyvä jäynä usein ottaa kan-
taa johonkin ajankohtaiseen asiaan tai ilmiöön, vaikkakaan 
kantaaottavuus ei ole missään nimessä pakollinen osa jäy-
nää, edes hyvää jäynää. Kantaaottavuus voi kuitenkin helppo 
lähestymispinta jäynän suunnittelussa. Hyvästä jäynästä jää 
hyvä mieli molemmille osapuolille. Hyvä jäynä ei myöskään 
riko lakia tai muutenkaan ole hyvien tapojen vastainen, eli 
esimerkiksi jäynääjät eivät esiinny poliiseina tai muinakaan vi-
ranomaisina (on toki asia erikseen, mikäli onnistuu pyytämään 
viranomaiset mukaan jäynäämään). Myös asianomaiset luvat 
on hyvä pyytää, esimerkiksi mikäli jäynä suoritetaan ruokakau-
passa, siitä on syytä sopia omistajan kanssa etukäteen. Riip-
puen jäynän luonteesta, jäynätylle on myös hyvä antaa jotain 
vaivanpalkaksi, esimerkiksi vaikkapa kahvipaketti tahi jäynä-
diplomi. Jos ja kun jäynä taltioidaan esimerkiksi videolle, jäy-
nätyiltä on hyvien tapojen mukaista kysyä lupa videon näyttä-
miseen, mikäli lupaa ei heru, tulee hänen toivettaan seurata.

Otetaan vaikka hypoteettinen jäynä, joka ottaa kantaa suoma-
laisten jonottamiskulttuuriin, etenkin jos jaossa on ämpäreitä. 
Jäynättävä houkuteltaisiin jonottamaan paikkaan X lupauk-
sella ilmaisesta ämpäristä. Paikalla olisi jäynääjistä koostuva 
imago-jono sisältäen esimerkiksi elämäm_koulum sankareita. 
Jäynääjät jututtaisivat jonotuksen lomassa “uhria”, jossa kävi-
si vaikkapa ilmi, että osa on jonottanut jo edellisestä päivästä 
lähtien “Otin tossa lopputilin duunista, että pääsin tänne, ei-
hän sitä joka päivä saa ilmasta ämpäriä, kjeh kjeh”. Parin mi-
nuutin jonottamisen jälkeen käy ilmi, että esimerkiksi tapahtu-
man vuosiluku on väärä (2019 -> 2016). Imago-jono aiheuttaa
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mekkalan, jonka seurauksena paikalle saapuu “järjestävän 
osapuolen” jäynääjä, joka purkaa tilanteen, selittää jäynätylle 
tilanteen oikean luonteen, sekä antaa hänelle pienen ämpä-
rin, jäynädiplomin ja kourallisen Muumi-tikkareita kera. En toki 
väitä että kyseinen jäynä olisi erityisen hyvä, mutta antanee 
kuitenkin kuvan siitä, millainen jäynä voisi olla.

Sitten päästääksin kysymykseen miksi ylipäänsä jäynätään? 
Jäynäkulttuuri on se Teekkarikulttuurin osahaara, joka kuvas-
taa hyvin Teekkareiden pilke silmäkulmassa -mentaliteettia. 
Siinä missä tempaukset kuvastavat hyvin yhdessä tekemistä 
ja hyväntekoa, jäynät kuvastavat niin ikään yhdessä tekemistä 
ja sitä ettei kaiken tarvi olla aina niin vakavaa. Yleisimmät jäy-
näyssesongit ovat paikallisten jäynäkisojen aikaan Wapun alla, 

sekä valtakunnallisten kisojen aikaan 
syksyllä. Jäynätä saa kuitenkin myös 
kisojen ulkopuolella, vaikkakin se on 
viimevuosina ollut hieman vähäistä. 
Jäynäkullttuuri itsessäänkin on ollut 
Oulun suunnalla lievästi laskusuh-
danteessa viimevuodet erinäköisistä 
syistä johtuen, mutta vielä ei pidä 
heittää kirvestä kaivoon. Kirjoittaja 
haastaakin Teekkarikillat tekemään 
vähintään yhden jäynän myös kiso-
jen ulkopuolella tämän vuoden ai-
kana. Palkintona en lupaa mainetta 
ja kunniaa kummempaa. Mikäli aika 
ei riitä keskustassa jäynäämiseen, 
niin aina voi jäynätä syksyllä uusien 
fuksien saavuttua, kunhan homma 
menee hyvien tapojen mukaisesti. Ei 
muuta kuin jäynäämään rakkaudes-
ta lajiin!
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Vaihtoehtoisesti voit myös katsoa OTY:n Youtube-kanavalta video-ohjeen!



Teekkarin keittiössä
Kirjoitus: Tapio Immonen 
Kuvat: Tapio Immonen ja Jukka Posio

Viimeisten lumien sulamisvesistä ja auringonpaisteesta pieni ihminen huomaa, 
että kevät on taas täällä – ja niin on Wappukin.

Otaksuttavasti jokainen osaa tehdä itselleen Wapuksi simaa, tai ainakin tuntee 
jonkun, joka on tehnyt simaa enemmänkin kuin omiksi tarpeikseen. Omateke-
miä munkkeja sen sijaan harvalla tuntuu olevan matkassa. Munkkien leipominen 
ja paistaminen käy kuitenkin hyvin ohjelmanumerosta, etenkin mikäli iltaa on 
viettämässä useampi kuin yksi jauhopeukalo. Tuoreiden munkkien syömisestä 
taas tuskin kukaan kieltäytyy, muuten kuin ruoka-ainerajoitteisiin vedoten.

Munkkien leipomisessa olennaista on hyvän sitkon muodostaminen. Sitko tekee 
taikinasta kiinteän ja joustavan, jolloin se ei tartu kaikkialle ja pitää hiivan tuot-
taman hiilidioksidin sisällään kohoten tasaisesti. Sitko syntyy, kun jauhon sisäl-
tämät gliadiini- ja gluteniiniproteiinit yhdistyvät veden ja vaivaamisen avulla 
verkoksi – gluteeniksi. Sitko kehittyy vahvemmaksi taikinaa vaivattaessa, kun 
tämä verkko kietoutuu itsensä ympärille aina tiiviimmin ja tiiviimmin.

Liian vahva sitko tekee taikinasta melkein kuin kumia, jolloin sen työstäminen 
muuttuu hyvin vaikeaksi. Sitko onneksi heikkenee kun 
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taikina saa levätä – kovasti venyneet sidokset gluteenissa katkeilevat ja ver-
kosta tulee löysempi. Myös muut taikinaan lisättävät aineet vaikuttavat sitkon 
vahvuuteen, suola lisää sitkoa, kun taas esimerkiksi rasva ja maidon herapro-
teiini heikentävät sitä. Mikäli taikinaan on vaikea saada tarpeeksi sitkoa korkean 
rasvapitoisuuden tai maidon takia, voidaan maito keittää, jolloin hera kypsyy ja 
rasva lisätä vasta kun riittävä sitko on saatu aikaan.

Munkkien muotoilussa ja maustamisessa voi kukin käyttää taiteellista vapautta. 
Mausteiksi sopivat ainakin esimerkiksi vanilja, sitruunankuori, kardemumma ja/
tai pieni määrä brandyä.

Yleisiä muotoilutapoja on;
- tehdä taikinasta ensin palloja, nostattaa, ja sen jälkeen työntää sormet pallon 
keskeltä lävitse ja venyttää muodostunutta rengasta samalla pyörittäen ja nos-
tattaa uudelleen ennen paistoa
- kaulita taikina levyksi, leikata kahdella ympyränmallisella piparkakkumuotilla 
munkkirinkilät levystä ja nostattaa ennen paistoa
- pyöritellä taikinasta pieniä palloja tai tankoja ja nostattaa ennen paistoa

Toinen olennainen asia munkinteossa on uppopaisto – samanlaista koostumus-
ta ja makua ei saa aikaan uunissa tai paistinpannulla. Kaikessa uppopaistami-
sessa tärkeää on mauton ja lämpöä kestävä rasva sekä oikea lämpötila, 160 
– 180 °C. Uppopaistamisen jälkeen munkit sokeroidaan heti, kun ne ovat jäähty-
neet käsiteltäviksi. Sokeri tarttuu parhaiten kuumaan munkkiin.
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MUISTOJA VIIME WAPULTA

Ylhäällä: Kirkkovenesouduissa ei päästy jäätilanteen vuoksi soutamaan, mutta sen sijaan soudettiin 
kuivalla maalla ja pelattiin hankifutista. 
Alhaalla: BBQ-bileissä paisteltiin makkaraa kosteammalla kelillä, mutta se ei grillaajiamme haitannut. 

Kuvat: Roosa Tolonen
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Ylhäällä: Wappusitseillä sitsattiin festariteemalla. Kuva: Ella Pitkäkoski

Alhaalla: Teekkaritorvet keikkailemassa vuoden 2018 fuksiuitoissa. Kuva: Tatu Lappalainen
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PARASWAPPU.FI
Luultavasti wapun paras sivusto

Oululaisen TeekkariWapun omat ParasWappu -sivut ovat täällä taas! Sivuilta löydät 
muun muassa päivän ohjelman, Wesibussiaikataulut, mitä soi RattoRadiossa ja muuta! 

Käykää kurkkaamassa yllä näkyvässä osoitteessa!

WESIBUSSIN AIKATAULU 2019
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PE 26.4.

KV-SOUDUT 20w
@ TUIRAN RANTA

OLUTJOOGA

@BASSO-CLUB

JÄLKISOUDUT 

@ HEVIMESTA

LA 27.4.

PÄIVÄKÄNNIT

@HEVIMESTA

WAPPUSITSIT

@TEEKKARITALO

SU 28.4.

WAPUN WIRKISTÄVÄ WÄLITUNTI

@KESKUSTA

sIPERIABILEET

@TEEKKARITALO

MA 29.4.

TEMPAUKSET JA FUKSIKISAT

@KAARLENAUKIO/ROTUAARI

WAATONAATON-BILEET

@ILONA

TI 30.4.

WAPPUKULKUE JA FUKSIUITOT

@ ASTRÖMIN RANTA

WAATON BILEET

@MANGO

KE 1.5.

ASHEMATUNNELIN ÖRINÄT 

@ ASEMATUNNELI

LAKITUS JA SILLIS

@RAUHALA

sHAMPPANJAMATINEA

@LINNASAARI

FUKSILAKKIEN 

POLTTOHAUTAUS

@TEEKKARITALO

kolmiraitawappu
2019

KE 17.4.

WAPUN AVAJAISET 

@EDEN 

WAPUN AVAJAISTEN JATKOT

@ILONA

TO 18.4.

MAKIA-APPRO

PE 19.4.

VÄLIPÄIVÄ 

VAI ONKO?

LA 20.4.

WAPPUSUUNNISTUS,

SUUNNISTUKSEN JATKOT

@WALHALLA

SU 21.4.

WAPPUPIKNIK

@HUMUPÄÄTY

MA 22.4.

ÖÖPISGAALA

@TEEKKARITALO

TI 23.4.

WAPPU BEER PONG

@TEEKKARITALO

KE 24.4.

BBQ-BILEET

@HUMUPÄÄDYN PARKKIPAIKKA 

BBQ-JATKOT

@TEEKKARITALO

TO 25.4.

WAPPUREIVIT

@MANGO
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