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7eemun turinat

Ruskaa ja pakkasia

S

yksy tuo tullessaan luontoon vähän
väriä. Ja Teekkarielämää värittämään myös uudenuutukaisia fukseja
tallustamaan ja ihmettelemään lipaston
menoa. Kuhina käy ja kiltiksien kahvinkeittimet ovat tehoajolla. Kämpillä piristystä
voi tuoda ruudun kajo, mutta suosittelen
ulkoilmaan astumista mahdollisimman
usein ja kaverin kanssa kaunihimpi, kukapa nyt yksin kylmenevät ja pimenevät
päivät pääksytysten haluaisi tarpoa. Omaa
fuksivuotta muistelen aina lämmöllä,olihan se kivaa kun kaikki oli uutta ja nastaa!
Toivotan näin painetun sanan muodossa
uudet fuksit lämpimästi tervetulleiksi: mukaan vain, älkää ujostelko mitään, muistakaa heittäytyä ja tapahtumissa nähdään!

Mitä tulee taas omiin kuulumisiini, kesän
vietin hyvin Kemissä sellua pilaten. Samassa työpisteessä ja paikassa, kuin edellisenäkin kesänä. Mutta tutunkin työpaikan
näkee aivan uusin silmin, kun on talven
kuluttanut luentosalin penkkiä ja ammentanut uutta tietoa niistä asioista, joiden
kanssa on tekemisissä koko kesän. Se oli
mielenkiintoinen oivalluskokemus se!
Alueella kesällä pääsin tapaamaan paljon
tuttuja Teekkareita, jotka olivat alueella
samaan aikaan töissä. Tulipa heidänkin
kanssa vietettyä vapaata aikaa yhdessä
silloin, kun vuorokalenterit sopivat yhteen. Kuitenkin suurin osa vapaa-ajasta
tuli oltua Kemin sijaan Oulussa taittamassa fuksiopusta tai osallistumassa
erilaisiin tapahtumiin milloin missäkin,
oli kyse sitten sitseistä, saunapäivästä tai
Saimaa-ilmiöstä muutaman mainitakseni.
Kaiken kaikkiaan hieno kesä, vaan omaan
makuuni täyteen pakattu. Alkoipa lopussa jo iskeä kovakin ikävä lipaston arkea,
kiltoja, kiltalaisia ja Teekkaritaloa kohtaan.
On aina yhtä huisin mukavaa tulla takaisin
ja nähdä tutut kasvot käytävillä. Eiköhän
starttailla uusi lukuvuosi ja mennä täyttä
höyryä eteenpäin!
Teidän,
7eemu

Julius Kittilä

Tähän syksyinen tanka-runo:

Tiedotusvastaava
Oulun Teekkariyhdistys ry
tiedotusvastaava@oty.fi
Teemu7 @IRCnet
@Telegram

Tippuvat lehdet
peittävät jo kauttaaltaan
kirjavaksi maan.
Puut kuihtuvat, luonto myös
viimeiseen väriloistoon.

7eemu
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Puheenjohtajan pläjäys

Moromoro!

T

äällä taas kesän jälkeen eikä ymmärräkkään kuinka nopeaa syyskuukin on mennyt jo ohitse ja tätä
lukiessanne on luultavasti jo lokakuun
loppupuoli. Tähän väliin on ehtinyt kuulua
kaikenmoista tapahtumaa ja onkin ollut
erittäin hauska nähdä teitä kaikkia kesän
jälkeen. Kesällä oli mukava viettää aikaa
hieman rauhallisemmin kuin wappuna.
Ehti esimerkiksi harrastamaan ja urheilemaan epäsäännöllisesti. Sitä saikin ehkä
hieman liikaa ja alkoikin olla melkoinen
ikävä teitä kaikkia elokuussa. Onneksi Äänekoskella ei tarvinnut viettääkkään aikaa
yhtään kauempaa ja olen päässyt takaisin
Ouluun ”edustamaan” ahkerasti. Teekkaritalolla on tullut vietettyä enemmän aikaa
kuin omassa kotona, jos nukkumista ei
lasketa.
Loppusyksy on varsinainen vaalisyksy.
Tottakai kaikilla on mielessä kiltojen ja
erilaisten harrastejärjestöjen vaalikokoukset, mutta myös edarivaaliäänestys on
auki 1.11.- 6.11. ja TEK:in sekä yliopiston
halloped haut ovat auki. Suosittelen kaikille erittäin lämpimästi hakemaan hommiin,
jotka vähänkään kiinnostavat. Ainakin
itselleni erilaiset järjestöhommat ovat antaneet hyvin paljon ja olen niissä kasvanut
paljon itse. Kyllä ne myös ottavat ja niihin
saa upotettua aikaa, mutta ainakin itselleni pon herännyt halu vaikuttaa asioissa
ja varsinkin oululainen Teekkariyhteisö ja
sen hyvinvointi on itselleni tärkeä. Erityisesti haluaisin kannustaa nuorempia opiskelijoita hyppäämään rohkeasti mukaan
toimintaan.

Mielikuvitukseni olen valjastanut laulumarathonin biisien sanoittamiseen, joten tässä palstassa ei pääse kuulemaan aivoituksiani enempää. Luultavasti olette päässeet
kuulemaan niitä jo syksynä, ainakin sitten
28.10.
<3 Petteri
Syksyn henkilökohtainen TOP5:
Teekkaritalon sauna ja palju
OTY 59 & Wesibussi 20 vujut
Aktiiviset fuksit
Gambina
Insomnium - Heart like a grave

Petteri Hollanti
Puheenjohtaja
Oulun Teekkariyhdistys ry
puheenjohtaja@oty.fi

Teksuutimet 3/2019 |

5

Tykin suusta

Tykin suusta
Kirjoittanut Uula Ranta

Syksy on saapunut Ouluun ja tuonut tullessaan mm. pimeyttä, kylmyyttä, opintoja, vuosijuhlia, mutta ennen kaikkea liudan
uusia fukseja. Vaikka ennätinkin fukseja
näkemään jo kiltojen fuksi-infoissa, haluan
tervehtiä vielä kertaalleen: Lämpimästi
tervetuloa, ja onnittelut hyvästä alanvalinnasta. Ottakaa kaikki irti opiskeluajastanne
ja tarttukaa ennakkoluulottomasti uusiin
tilaisuuksiin.
Itse olen tarttunut, reilulla otteella. En tiedä mistä se kumpusi, sillä nuorempana ei
kiinnostanut juuri mikään. Kuitenkin, kiltatoiminta vei äkkiä mennessään, hallituksen kautta puheenjohtajaksi ja siitä nykyisiin tehtäviin TEKissä. Töitäkin on matkan
varrella tehty, ehkä vähän liikaakin. Vaikka
olenkin oppinut töistä ylivoimaisesti
enemmän työnteosta kuin opinnoistani,

olen samaan aikaan järjestötoiminnasta
saanut korvaamattomia kokemuksia ja ihmissuhteita. Jos voisin tehdä tämän kaiken
uudestaan, vähentäisin töitä ja keskittyisin
opintoihin, ollakseni lähempänä juuri niitä
kokemuksia ja ihmisiä. Tulevan vaalikokoussyksyn vyöryessä yllemme tahdonkin
rohkaista juuri sinua: Kannattaa lähteä,
nyt kun tilaisuus on.
Syysterveisin,

Tykki
PS: Jos luet tämän ennen 18.10., hae
vaikka minun hommiin! Vähän kuin olisi
kiltahommissa, mutta siitä maksetaan.
Kysy lisää!

>>>
Uula Ranta
Tykki
Tekniikan akateemiset TEK
uula.ranta@tek.fi
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LUOTETTAVA
KUMPPANUUS
RAKENTAMISEN
PERUSTAKSI

Vaativa rakennuskohde vaatii luotettavan kumppanin.
Myynnin, teknisen neuvonnan ja laadun asiantuntijamme
palvelevat asiakasta eri puolilla Suomea.
Ja kattava toimipisteverkostomme
mahdollistaa toimitukset.
www.rudus.fi
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Nordtek - Pohjoista tekniikkaa

Terve!

M

oni tuskin on kuullut Nordtekistä.
Nimestä voi ehkä päätellä, että
kyseessä on jotain pohjoiseen ja
tekniikkaan liittyvää, ja silloin ollaan aivan
oikeilla jäljillä. Nordtek on Pohjoismaiden
ja Baltian tekniikkaa opettavien yliopistojen dekaanien ja rehtorien verkosto, johon
kuuluu 30 yliopistoa jäsenmaista. Suomen
seitsemän tekniikkaa opettavaa yliopistoa
ovat myös mukana verkostossa, pitäen
meidät relevantteina tekniikan pohjoismaisissa piireissä.
Kyseessä on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on:
-kehittää ja ylläpitää tutkimusyhteistyötä ja opetusta jäsenmaissa
-kehittää jäsenyliopistojensa kykyjä hankkia henkilökuntaa ja opiskelijoita
-auttaa jäsenyliopistojaan saamaan tutkimusrahoitusta
-ylläpitää ja vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian tekniikan maisteriohjelmien
hyvää mainetta
-kohottaa nuorten kiinnostusta
maisteriopintoihin tekniikan saralla
-aktiivisesti osallistua julkiseen
keskusteluun niin Baltiassa ja Pohjoismaissa, kuin kansainvälisessä yhteisössäkin.
Lyhyesti, vähän kuin TEK, mutta suuremmassa mittakaavassa hieman eri aspekteilla. Nordtekin kautta on myös mahdollista
suorittaa Nordplus -vaihto, johon saa rahoitusta Nordtekiltä suoraan. Ensisijaisina
kohteina ovat verkostomaiden yliopistot.
Nordplus -vaihdon hyviä puolia on, että
kiintiön pienuudesta huolimatta saa melko
vapaasti valita kohteensa itse.
8
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Mutta asiaan, tulin pyydetyksi osallistumaan opiskelijaedustajana Nordtekin vuosittaiseen konferenssiin, joka järjestetään
jossakin verkoston maassa, tällä kertaa
KTH:n kampuksella Tukholmassa. Oulu on
jo pitkään ollut yksi Suomen aktiivisimmista yliopistoista verkostossa, ja edellinenkin
Nordtekin Suomen opiskelijahallituksen
edustaja oli Oulusta kotoisin oleva Sallamari Tolonen, jonka aikana toimintaa
heräteltiin ja sille luotiin uusi pohja.
Konferenssi pidettiin kolmipäiväisenä
12.-14. kesäkuuta. Tänä vuonna teemana
oli innovaation kohtaaminen tutkimuksen
kanssa, eli kuinka yliopistot voivat kasvattaa yhteiskunnallista vaikutustaan innovaation kautta.
Ensimmäisenä päivänä kokoonnuimme
muiden opiskelijaedustajien kanssa kampukselle ja saimme perehdytyksen järjestön toimintaan. Päivän aikana pohdittiin
mm. kuinka saada opiskelijoita lähtemään
innokkaammin vaihtoon ja kuinka yliopistojen pitäisi tuoda niillä oleva tieto ja
tiede kaikelle kansalle helposti ymmärrettävään ja saavutettavaan muotoon, sekä
puuttua aktiivisemmin yhteiskunnallisiin
epäkohtiin. Illalla kokoonnuttiin bbq-juhliin ja verkostoitumista jatkettiin pikkutunneille Tukholman keskustassa.
Itse konferenssipäivänä päästiin kuulemaan monia mielenkiintoisia puheenvuoroja Nordtekin, KTH:n, Tukholman
kaupungin ja useiden startuppien puolesta. Nordtekin edellisen puheenjohtajan,
Oulun yliopiston Riitta Keiskin avauspuheenvuoron jälkeen pääsimme esittämään
edellisenä päivänä pohtimamme asiat
koko yleisölle, joka koostui lähinnä dekaa-

neista, rehtoreista ja yliopistojen koordinaattoreista. Ihan siistiä, koska nyt asiat
saatiin kertoa suoraan niistä päättäville
tahoille. Startupit Furhat Robotics, Help2Help ja Adaptive Simulations kertoivat
itsestään esimerkkeinä, kuinka yliopistot voivat innovaation kautta vaikuttaa
maailmaan. Furhat Robotics kehittää
asiakaspalvelurobotteja, Help2Help on
joukkorahoitusjärjestelmä, jonka tarkoitus
mahdollistaa kouluttautumista Afrikassa ja
Adaptive Simulations on kehittänyt kokonaan pilvessä toimivan CFD-laskentaa tarjoavan palvelun. Suosittelen googlaamaan

nämä ihan vain mielenkiinnosta!
Päivä jatkui workshoppien parissa, joissa
mm. käsiteltiin innovaatiota yhteistyön
kautta, eli kuinka yritykset voivat toimia
paremmin yliopistojen kanssa esimerkiksi käyttämällä tiloja tutkimukseen ja
parantamalla työntekijöidensä osaamista
koulutuksella, kuinka yliopistot voivat olla
innovaatiota mahdollistava ympäristö tuomalla ihmisiä yhteen ja miten insinöörikoulutuksen tulee muuttua vuoteen 2030
mennessä, jotta yliopistoista valmistuvat
ovat paremmin valmistautuneita kohtaamaan huomispäivän haasteet. Tämän jälkeen esiteltiin työryhmien tulokset muille
ja Anita Schjøll Brede piti kiinnostavan
lopetuspuheenvuoron kunnes palohälytys
lopetti tilaisuuden.
Hälytyksen jälkeen kaikki lähtivät luontevasti ehostautumaan iltaa varten. Palasimme jälleen kampukselle ja nyt pääsimme
sen alla sijaitsevan ydinreaktorihallin
sisään, jossa Tukholman oopperakorkeakoulun opiskelijat antoivat meille huikean
esityksen. Illallisen jälkeen opiskelijat lähtivät jälleen jatkamaan verkostoitumista
yömyöhään.
Reissun lopuksi perjantaiaamuna kokoonnuttiin vielä opiskelijoiden kesken tekemään loppuyhteenveto konferenssista ja
valitsemaan Nordtekin uusi opiskelijahallitus. Lopputuloksena Suomen edustus
pysyi edelleen Oululaisena ja pyrin jatkamaan Sallamarin aloittamaa hienoa työtä.

<<<
Kuvassa vasemmalta oikealle: Sallamari Tolonen, Auli Turkki, Riitta Keiski ja Iisakki Tapaila
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Nyt kesän ja syksyn aikana opiskelijahallitus on ollut mukana työryhmissä, jotka
pyrkivät muodostamaan ratkaisuja ja
suunnitelmia auttamaan pääsemään nykyisen puheenjohtajakauden tavoitteisiin.
Teemoina ovat insinöörikoulutuksen sisältö ja pedagogiikka, yrittäjyys ja innovaatio,
sekä liikkuvuuden lisääminen yliopistojen
välillä. Olen itse mukana liikkuvuuden
lisäämistä pohtivassa työryhmässä, tarkoituksena on kehittää suunnitelma tutkija-,

luennoitsija- ja opiskelijavaihtojen lisäämiseksi, sekä kehittää keinoja tiedon ja kurssien jakamiselle yliopistojen välillä. Työn
alla on myös esimerkiksi wikin luominen
opiskelijajärjestöjen käytäntöjen vertailulle ja jakamiselle, jotta kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijajärjestöt voivat tehdä
benchmarkkausta ja hyödyntää parhaita
käytäntöjä toiminnassaan.

Nordtekin tuore opiskelijahallitus. Vasemmalta Salvar Andri (Islanti), Cecilie Bjørnsdotter Raustein
(Norja), Teis Aalbæk-Nielsen (Tanska), Puheenjohtaja Alan Achmatukaev (Norja), Egil Schultz
(Ruotsi), Gerlin Gil (Viro & Baltia) ja Iisakki Tapaila (Suomi).
10 | Teksuutimet 3/2019

Borealis onnittelee 59-vuotiasta Oulun
Teekkariyhdistys ry:tä ja 20-vuotiasta
Wesibussia!
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Tupsuvastaavan palsta

Tiesittekö, että basenji on
koirarotu, joka ei oikeasti
hauku? No nyt tiedätte, joten
ei siitä sen enempää.

P

uhutaanpa sitten edustajistojutuista, koska niistä minun pitää
Tupsuvastaavana kertoa. Koska
uudet opiskelijat ovat aloittaneet ja
osa vanhemmista opiskelijoista on
unohtanut, onkin hyvä vähän kerrata,
mikä edustajisto on. Oulun yliopiston
ylioppilaskunnan edustajisto koostuu
ihan tavallisista opiskelijoista ympäri
yliopistoa. Se on kuin minieduskunta,
se on ylioppilaskunnan ylin päättävä
toimielin. Edustajisto koostuu erilaisista vaaliliitoista ja -renkaista – niin
opiskelualapohjaisista että poliittisista.
Tekniikan ja kauppatieteiden opiskelijat muodostavat TeTan, johon siis
kaikki tekniikan ja kauppatieteiden
opiskelijat ovat tervetulleita.
Edustajisto on päättämässä, keskustelemassa ja suunnittelemassa ylioppilaskunnan (eli sen tahon, jolle maksoitte jäsenmaksun lukuvuoden alussa, ja
joka ajaa opiskelijoiden etuja yliopiston
ja koko valtakunnan tasolla) toimintaa.
Ylioppilaskunnan hallitus muodostuu
myös tavallisista opiskelijoista, joten
tässä koko paletissa opiskelijat ajavat
opiskelijoiden asioita. Ylioppilaskunnalla on myös töissä asiantuntijoita,
jotka tukevat edustajiston ja hallituksen toimintaa, mutta auttavat opiskelijoita vaikkapa Kela-asioissa.
Koska elämme vuoden 2019 syksyä,

12 | Teksuutimet 3/2019

olemme kohtaamassa edustajistovaalit ihan näillä näppäimillä! Ja sehän
meinaa sitä, että ihan teistä jokainen
– olitpa sitten fuksi tai vähän vanhempi
teekkari – voi olla vaikuttamassa aivan
kaikkeen. Jokainen saa lähteä ehdolle
vaaleihin (TeTa ottaa ilomielin vastaan
uusia tekijöitä) ja mikä tärkeintä: jokainen opiskelija saa äänestää – ehtoina
toki on se, että on maksanut OYY:n
jäsenmaksun.
Ehdokkaaksi voi asettua täyttämällä
vaaliasiakirjan (älkää antako hienon
nimen hämätä), jonka voi löytää omalta kiltahuoneelta, OYY:n kansliasta
tai OYY:n nettisivuilta. Ehdokkaan ei
tarvitse omistaa mitään erikoisempaa
kokemusta tai hurjaa CV:ta, halu olla
edistämässä opiskelijoiden etua on se
tärkein ominaisuus.
Itse olen ollut edustajistossa varsinaisena jäsenenä 2018-2019, ja olen
toiminut myös edustajiston puheenjohtajana vuoden 2018. Vaikka olen
toiminut aika monessa pestissä omassa killassani, voin kertoa, että pienenä
fuksipallerona olisin yhtä hyvin pärjännyt edustajistossa. En ole mikään
yli-ihminen, tykkään vain olla tekemässä hyvää muille. Olen auttamattoman
kömpelö sosiaalisesti, mutta se ei ole
haitannut toimia näissä tehtävissä.
Koska näissä hommissa ollaan tekemässä porukalla hyvää. Aina löytyy
tukea ja samanhenkisyyttä. Voin myös
kertoa, että TeTan sisällä ei tarvitse
olla yhtä mieltä asiasta, vaan erimielisyyksiä saa olla, ja niistä pystytään
juttelemaan.

Tarkempia tietoja vaaleista löytyy
OYY:n nettisivuilta kirjoittamalla, vaikka Googleen ’OYY edustajistovaalit
2019’. Ai että on helppoa. Minulta voi
kanssa kysyä lisätietoa laittamalla
sähköpostia osoitteeseen tupsuvastaava@oty.fi tai ihan vain etsimällä
minut käsiin. TeTan kampanjapäällikköinä toimivat meidän ikioma Petteri
”PJ” Hollanti (puheenjohtaja@oty.fi) ja
kyltereiden Olli Joki (olli.joki@student.
oulu.fi). Kummatkin antavat myös ilomielin vastauksia kysymyksiin – kumpikin on oikein helposti lähestyttäviä
heppuja, joten rohkeasti vain viestiä
heille.
Niin joo, miten paljon tämä edarihomma sitten oikein vie aikaa, jos sille polulle lähtee? Pakollisiin hommiin ihan
muutama tunti per kuukausi, mutta
jos haluaa oikein ahertaa, niin aikaa
saa upotettua niin paljon kuin tahtoo!
Yleensä on ollut tapana kokoustaa
edustajiston voimin kerran kuukaudessa (pois lukien kesäkuukaudet) ja
ryhmät pitävät ryhmiksiä säännöllisen
epäsäännöllisin väliajoin. Eli aika hyvin
saa kalenteriin sijoitettua edaattorina
toimimisen!
Tällä hetkellä ei ole edustajistossa
mitään suurempaa, vaan keskitytään
kunnolla vaalihumuun. Rohkeasti siis
vain ehdokkaaksi! Tiedossa on tärkeitä
päätöksiä, hyviä kokemuksia ja uusia
kavereita yli ainejärjestörajojen. Oman
kokemuksen pohjalta voin kertoa, että
on ollut mahtava saada kavereita eri
tiedekunnista. On tullut opittua paljon
yliopiston rakenteesta, muiden opiskelualojen meiningeistä ja hengestä.
Joskus on hyvä lähteä pois siitä omas-

ta pikkukuplastaan, vaikka kuinka
rakas se on.
Tähän loppuun heitän vielä vaaliaikataulut:
16.9.-16.10. Ehdokasasettelu edustajistovaaleihin on käynnissä
1.-6.11. Edustajistovaalit (muistakaa
äänestää)
Nähhään käytävillä ja kaupungilla!
Huisinkivaa syssyä toivottaapi teijjän
ikioma Elisabet ”Snogge” ”Srono”
”Snorkkeli” Shnoro.
PS. Jos haluatte tietää basenjeista
lisää, niin jaan mieluusti tietojani!
PSS. Saapi kysyä toki edaristakin.

Elisabet Shnoro
Tupsuvastaava OTY
tupsuvastaava@oty.fi
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Vanhan sian palsta

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

Teekkarikulttuuri tutuksi
Heipä hei!

T

ässä vaiheessa vuotta mahtaa
fukseillakin olla jo pieni pintaraapaisu Teekkarikulttuurin saloihin,
mutta nyt kun syyskuun informaatiotulva on takana, lienee syytä kerrata
hieman. Tämä kolumni on siis enemmän suunnattu fukseille, mutta kertaus
lienee opintojen äiti myös vanhemmille
opiskelijapolville. Mainittakoon myös,
että kyseessä on vain allekirjoittaneen
näkemys aiheeseen.
Mitä sitten on Teekkarikulttuuri? Vastauksia lienee aikalailla yhtä monta
kuin on vastaajiakin. Tarkkaa määritelmää on vaikea antaa, sillä yksityiskohdat vaihtelevat vuodesta toiseen ja
paikkakuntien välilläkin on eroja, mutta
pääpiirteet pysyvät pitkälti samoina
vuodesta toiseen. On myös hyvä
ymmärtää, että moni asia, joka yleensä mielletään Teekkarikulttuuriksi, on
usein osa suurempaa kokonaisuutta:
opiskelijakulttuuria. Hyvinä esimerkkei14 | Teksuutimet 3/2019

nä edellämainitusta ovat esimerkiksi
excursiot, saunaillat ja sitsit. Kaikki
kolme ovat asioita, joita Teekkarit harrastavat, toisinaan hyvinkin hartaasti,
mutta ovat loppujen lopuksi osa opiskelijakulttuuria eikä nimenomaan Teekkarikulttuuria. Mikä sitten on nimenomaan Teekkarikulttuuria? Mielestäni
jäynät, tempaukset, laulukulttuuri ja
Teekkarilakki, sekä kunniamainintana
Wappu ovat ensisijaisesti Teekkarikulttuuria geneerisen opiskelijakulttuurin
sijaan. Kaikki asioita, jotka löytyvät
jokaiselta Teekkaripaikkakunnalta jossain muotoa.
Avataanpas sitten hiemman näitä
neljää osa-aluetta, josko löytäisimme
jonkin yhteisen nimittäjän. Jäynistä
kirjoittelin edeltävään numeroon, joten
sieltä voi lukea lisää, mutta tiivistettynä
yhteen virkkeeseen itse lainatakseni:
“Jäynä on pila, jonka tarkoituksena on
jättää hyvä mieli niin jäynän kohteelle,
kuin jäynääjillekin.” Tempaukset ovat
tapahtumia, joiden tarkoituksena on
levittää hyvää mieltä. Esimerkkejä
oululaisista tempauksista ovat mm.
renkaanvaihtotempaukset, verenluovutustempaukset, äänestystempaukset ja laulutempaukset. Jälkimmäistä
on tehty esimerkiksi keskustassa
flashmob-kuorona ja käymällä vanhainkodissa laululla päivää piristämässä. Sopivalla aasinsillalla päästäänkin laulukulttuuriin, sillä Teekkarihan
laulaa tunnetusti mielummin, kuin
hyvin. Eri paikkakunnilla löytyy omat
laulukirjansa, Oulussa kulkee nimellä
Laulukalu, tai tuttavallisemmin Kalu.
Toki muutkin kuin Teekkarit harrastavat laulamista, mutta tupsulakkien

lauluinto on aivan omaa luokkaansa.
Näillä kulmilla laulukulttuurin kulmakivistä suurin lienee laulumarathon,
jossa lauletaan koko Kalu kannesta
kanteen ja ohessa pidettävä sanoituskilpailu, josta on saanut alkunsa moni
Kalunkin laulu. Viimeisimpänä, vaan ei
vähäisimpänä, muusta opiskelijamassasta Teekkarit erottaa Teekkarilakki.
Jokaisella paikkakunnalla on omanlaisensa lakki, jota vaalitaan ja pidetään
suuressa arvossa ja sen käyttöön
liittyy erilaisia sääntöjä, joihin ei tämän
kolumnin puitteissa ole tarkoitus syventyä sen tarkemmin, mutta esimerkiksi OTYn sivuilta löytyy lisätietoa.
Oululainen Teekkarilakki on hieman
omalaatuinen muihin vastaaviin verrattuna, sillä nopealla vilkaisulla voi
todeta lakkia kantavan yksilön killan,
opiskeluvuoden ja onko henkilö ollut
järjestönsä hallituksessa. Riippumatta
lakin yksityiskohdista, tuo Teekkarilakki yhteenkuuluvuuden tunnetta
yli kilta- ja paikkakuntarajojen, siispä
onkin keskimäärin varsin helppoa tulla
toimeen tupsulakkien kesken.
Mikä sitten on ylitsekantava teema

näissä neljässä edellämainitussa, eli
mikä ehkä erottaa Teekkarit muusta
massasta? Allekirjoittaneen vastaus
on yhdessä tekemisen meininki, yleensä pilke silmäkulmassa. Kaiken ei aina
tarvi olla kovin vakavaa ja yhdessä
hauska on yleensä vielä parempaa.
Mainittakoon vielä, että vaikka yleinen
käsitys on, että Teekkarit ovat kovia
ryyppäämään, alkoholi ei varsinaisesti ole osa Tekkarikulttuuria. Toki
moni Teekkari on varsin perso eritoten
juomista tähdellisimmälle, mutta ryyppääminen on enemmän osa opiskelijakulttuuria, eikä siinäkään pakollinen
osio. Siinä tämänkertainen oppitunti,
seuraavassa numerossa käsitelläänkin
hallitus-/ainejärjestöhommia, ja miksi
niihin kannattaa lähteä.

Kirjoittanut Eero Huhtelin
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KOPO-vastaavan palsta

Halloumia ja
hallopedejä
Kirjoittanut Reetta Lehtiranta

A

rvatkaas mitä tämä syksy toi
tulessaan? Ei pelkästään pimeitä syysiltoja, keltaisia lehtiä
maassa ja kylmiää ilmaa, vaan myös
vaikutuksen vaikuttaa meidän kaikkien
opintoihin! Kuulostaako mahtavalta?
Niin minustakin! Nyt syksyllä ei käydä
pelkästään OYYn edustajistovaaleja
vaan valitaan myös seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Hallopedit eli halinnon
opiskelijaedustajat! JIPPII!

vie kaikkea vapaa aikaa. Eikä hallopediksi lähtemiseen vaadita vuosien
kokemusta kiltatoiminnasta. Tarvitaan vaan halu olla vaikuttamassa
opintojemme sujuvuuteen, meidän
yliopistomme toimintaan. Jos sinulla
löytyy halua vaikuttaa, lähde ihmeessä
kokeilemaan näitä hommia!
Vaikuttavin terveisin
Kopo
p.s. ei tarvitse pelätä, että ei tietäisi
mitä tehdä. OYY ja OTY pitävät huolta
ettei yksikään halloped jää yksin, ja
saa tarvittavan koulutuksen hommien
hoitamiseen! <3

Olen syksyn aikana kuullut mitä mielenkiintoisimpia mielikuvia hallopedien
työstä ja tehtävästä yliopistossamme,
joista mielenkiintoisin lienee se, että
joku luuli hallopediä juustolajiksi. Ymmärrän sinäänsä mieleyhtymän onhan
halloum ja halloped sanoissa paljon
samoja piirteitä. Kuitenkin niissä on
suuri ero. Halloumia syödään halloped pitää huolen, ettei opiskelijoita
syödä.
Homma ei liene kaikista mediaseksikkäintä, mutta meille kaikille niin
hirveän tärkeää. Hallopedit istuvat
kerran kuukaudessa yliopiston johdon
eritasoisissa kokouksissa kertomassa
meidän opiskelijoiden näkemyksiä. He
pitävät huolta, että meidän äänemme
kuuluu yliopistossa ja että me pääsemme olemaan mukana muutoksien
suunnittelussa.
Hallopedin hommat eivät kuitenkaan
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Reetta Lehtiranta
KoPo-vastaava OTY
kopo@oty.fi

Teksun juomapelinurkka

Teksuutimien
juomapelinurkka:
Beer pong

Beer pong on juomapeli, jossa
tarkoituksena on saada vastustaja
juomaan juomansa. Pelit pelataan
joukkueissa. Kussakin joukkueessa
on aina kaksi pelaajaa ja kussakin
pelissä aina kaksi joukkuetta.

S

Alkuasetelma:

Kirjoittanut Julius Kittilä

yysiltojen pimetessä ja kelien
tullessa ikävän kosteiksi ennen
kunnollisia talvipakkasia on
mukavampi monesti keksiä viihdykettä
sisätiloihin. Ja miksipäs sitä ei yhdistäisi vaikkapa yhdessäoloon ja lämmittävien (tai vaikka vain mieltä lämmittävien) juomien nauttimiseen ja pelaisi
porukalla jotain hauskaa juomapeliä!
Tähän syksyn ensimmäiseen Teksuutimien numeroon olen tuonut Oululaisen Teekkariyhteisön suosiman beer
pongin variantin säännöt, jotka sopivat
niin uusille pelaajille luettavaksi, kuin
vanhoille konkareille muistinvirkistykseksi.

- Pelimukeja on mukeja 12 kpl kuvan
mukaisesti
- Lisäksi molemmilla puolilla on
vesimuki pallon pesemistä varten
- Mukeihin kaadetaan juomaa toiseen merkkiviivaan asti (noin 4 cm
korkeudella)
- Mukien takaraja pöydän päästä on
etusormen mitta
- Kolmio asetetaan pöydän keskilinjan
suuntaisesti
- Pelipalloja on 2 kpl

Beer pong
Ah, beer pong. Tuo Ameriikan lahja
opiskelijoiden illanviettoihin. Helppo
pelata missä vain jos löytyy pöytä sekä
tarpeeksi kuppeja ja palloja. Nykyisellä
suosiollaan tästä pelistä takuulla monet lukijoistakin ovat kuulleet, ja ehkä
jopa pelanneetkin jossain muodossa.
Sääntöjen tulee olla selkeät kaikille esimerkiksi tilanteissa, joissa osa
pelaajista pelaa ensimmäistä kertaa
tai varsinkin silloin, kun joukkueet tai
osa pelaajista ovat eri paikkakunnilta,
jolloin vältytään väärinkäsityksiltä.

Juomat:

Juomaksi käy mikä tahansa tölkkijuoma.Yhteen peliin per joukkue riittää
kaksi tölkkiä (0,33 l) eli yhteen peliin
per henkilö riittää yksi tölkki, jolla saa
täytettyä omat kolme mukiaan kuudesta. Jokainen pelaaja juo pelin aikana
omia juomiaan.
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Pelialusta:

Pelialustana käytetään pöytää. Pöydän paikka ja heittoviivat on merkitty
lattiaan teipein.

Aloittavan parin arvonta:

Pelin aloittava joukkue valitaan laistolla eli kivi-paperi-sakset -pelillä,
jossa häviäjä voittaa ja saa aloittaa.

Pallon heittäminen:

Pallot pestään pöydällä olevassa vesimukissa aina ennen heittoa. Veden
tarkoitus on puhdistaa pallo suurimmista roskista. Ujoa pientä dippausta, jossa pallo vain hipaisee vettä,
ei lasketa pesemiseksi. Oman joukkueen ollessa vuorossa molemmat
pelaajat heittävät yhden pallon vuorollaan. Heiton tapahtuessa molemmat
jalat on oltava pöydän takana jalanmitan etäisyydellä pöydästä(joskin
pöydän ollessa erityisen pitkä riittää
usein, että jalat ovat pöydän takana).
Kurkottaminen on sallittua ja halutessaan heiton voi suorittaa vain toinen
jalka maassa. Tuen ottaminen heittoparista tai ulkopuolisesta avustajasta
on kielletty. Palloa voi heittää valitsemallaan tavalla ylä- tai alakautta.
Vastustaja huolehtii pääsääntöisesti
pallojen noutamisesta. Toki on aina
kohteliasta ojentaa heille pallo, jos
se sattuu palautumaan takaisin kohti
omaa päätyä. Mikäli toisen pelaajan
pelikyky romahtaa pelin aikana rajusti,
ei häntä voi korvata.

Juominen

Kun vastustaja on heittänyt molemmat
pallot; juotavaksi, tavalla tai toisella,
määräytyneet juomat juodaan pois.
Palloja ei saa heittää niin kauan kuin
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juominen on kesken.
Jos juominen kestää liian kauan, voi
tuomari määrätä rangaistukseksi uuden juoman juomisen pöydästä. Mikäli
pallo heitetään, kun toinen vielä
juo, ei mahdollista osumaa lasketa,
mutta pallo lasketaan heitetyksi.
Pallon mennessä mukiin suoralla heitolla, juo vastustaja kyseisen juoman.
Pallon mennessä mukiin pompun/
pomppujen kautta, juo vastustaja kaksi
juomaa: Juoman johon pomppu meni
ja juoman jonka heittäjä valitsee.
Pompuksi lasketaan kaikki pinnat
(pois lukien lattia ja mukin reuna)
eli pöytä, katto, seinä, vastustajan
otsa, maha, käsi jne. Pallon pomppujen määrällä ei ole vaikutusta juotavien
juomien määrään.
Kahden pallon mennessä samaan
mukiin:
Juodaan juoma johon osui sekä seuraavan mukaisesti yksi tai useampi
heittävän osapuolen valitsema juoma
- Kaksi suoraa heittoa = 2 juomaa
- Suora heitto + pomppu = 3 juomaa
- Pomppu heitto + pomppu heitto = 4
juomaa
Omaan tuoppiin heittäminen:
- Heittäjä juo
Jos pallo pomppii oman heiton jälkeen
takaisin heittävän joukkueen mukeihin,
ei juomaa juoda.
Mikäli muki kaatuu pöydälle/pöydältä
pelin aikana, lasketaan se kuten tuoppiin olisi heitetty.
Juominen ja pallojen poistaminen
mukeista suoritetaan vasta sitten, kun
molemmat heitot on heitetty.
Pelin ulkopuolisten juomien juominen
on sallittua oman harkintakyvyn rajoissa.

Puolustaminen

Puolustamisen tulee tapahtua pöydän
takaa.
Torjuminen
Pallon voi yrittää torjua pompun tai
mukin reunasta tapahtuvan kimmokkeen jälkeen. Torjumisella tarkoitetaan
joko pallon huitaisemisesta tai kiinniottamista. Mikäli torjuu suoran heiton,
tuomari määrää sakoksi yhden oman
juoman juomisen.
Puhaltaminen
Pallon voi yrittää puhaltaa pois, mikäli
se jää pyörimään tuoppiin. Pallo on
puhallettavissa niin kauan, kunnes se
osuu nesteeseen tai toiseen palloon
Pallon puhaltaminen kesken ilmalennon ei ole sallittua.

Pelin voittaminen

Pelin häviää se osapuoli, jolta loppuu
ensimmäisenä mukit. Voittajajoukkue
juo jäljelle jääneet juomansa pois.

Muodostelman vaihtuminen

Pelin aikana mukien muodostelma
muuttuu sitä mukaan, kun juomia
juodaan pois tai joukkueet muuttavat
toistensa muodostelmia. Joukkueilla
on mahdollisuus muuttaa omaa muodostelmaansa kerran pelin aikana, kun
mukeja on pöydällä 5-2 kappaletta.
Muodostelmaa voi muuttaa ainoastaan
oman heittovuoron alussa. Mukien
liikkuessa pois omilta paikoiltaan ohi
menneiden heittojen vaikutuksesta,
saa ne siirtää takaisin omille paikoilleen.
Sallitut muodostelmat
Mukeja saa olla jonossa ja rivissä
enintään kolme. Kun kyseessä ei
ole pelkkä jono tai rivi jokaisen mukin
on kosketettava vähintään kahta muuta mukia. Uuden muodostelman tulee
aina alkaa pöydän takarajalta.

Pelin päättyessä

Kuten herramiespeliin kuuluu, joukkueet kättelevät toisensa pelin päätteeksi. Häviäjä käy uusimassa veden
vesimukeihin ja pyyhkii tarvittaessa
pöydän.

Vastustajan häirintä

Verbaalinen häirintä on sallittua hyvän
maun rajoissa. Visuaalinen häirintä on
sallittua, jopa hieman huonommankin
maun rajoissa. Fyysinen häirintä on
kielletty. Kaiken häirinnän on tapahduttava joukkueen omassa päädyssä
pöydän takareunan ulkopuolella.
Esim. käsien pitämin/heilutteleminen
mukien yläpuolella on kielletty.

Lähde: OTY:n Fuksi Beer Pong -turnauksen säännöt
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Verkkosivut
www.oty.fi
Facebook
@OulunTeekkariyhdistys
Instagram
@oulunteekkariyhdistys
Telegram
t.me/OTYtiedotus
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