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Hallitushaastattelut

Teksuutimet 1/2021

Lihalemmikki?Kepistä asiaa.

Päätoimittajan turinat

Vielä tuli lähdettyä
järjestöhommiin. Ja
miksipä ei, hyviä hommia.
Ovatpa ne kieltämättä
omaa opiskelutahtia
hidastaneet, mutta on ne
opinnot silti aina edenneet.
Ja toisaalta järjestötoiminta
on antanut kivaa
vastapainoa opiskelulle.
Nytkin olisi vihdoin ja
viimein ansaittu
kandidaatin titteli.

Olen tosiaan Santeri Siira, 5.
vuoden opiskelija. Koneella
olen aloittanut, mutta DI-
vaiheen aion suorittaa
rakennustekniikalla. Lisää
tietoa löytynee osana tämän
lehden hallitushaastatteluja.

Miksi kirjoitan tätä sivua?
Olen OTYn Tiedotusvastaava
ja samalla myös tämän lehden
päätoimittaja. Yksin en
kumminkaan ole vastuussa
Teksuutimista, vaan sen

sisällön suunnittelee JoTKu.
Journalismitoimikunta on
OTYn tuoreimpia jaoksia ja
sen vastuulla onkin
Teksuutimet. Mukana on
Teekkareita useista eri killoista.
Jos sinulla on juttuideaa tai
haluaisit itse kirjoittaa tai
tuottaa grafiikkaa lehteen, niin
ole allekirjoittaneeseen
yhteydessä.

Voisin vielä loput palstatilasta
käyttää tiedotuskanaviemme
mainostamiseen. Telegramista
löydät OTYn tiedotuskanavan,
jossa tiedotusta niin OTYn
kuin Teekkarikiltojen
tapahtumista. Tilaamalla
tapahtumakalenterimme
OTYn tapahtumat ja
mahdolliset muutokset
päivittyvät automaattisesti
omaan kalenteriisi.

Santeri Siira
Telegram: Alesandero
tiedotusvastaava@oty.fi

Sisällysluettelo



Puheenjohtajan palsta

Valta on jälleen vaihtunut, ja
tällä kertaa OTYn hallitukseen
on astunut mitä mainioin
porukka, joten valmistautukaa
tulevaan vuoteen. Remmiä
vetää tällä kertaa vanha
Kulttuurisika, joka sai kokea
viime vuonna vauhdikkaan
alkuvuoden, mutta loppuvuosi
olikin sitten yllätyksiä täynnä.
Jospa tänä vuonna pääsisi
kokemaan sen vauhdikkaan
loppuvuoden!

Ennustajan lahjoja minulla ei
ole, mutta ikuisena optimistina
jaksan uskoa, että pian
törmäämme taas yliopiston
ruuhkaisilla käytävillä. Jos
mielii tutustua jo aikaisemmin,
niin sitä ennenkin saa tulla
nykäisemään hihasta, onnistuu
kyllä myös virtuaalisesti. Jotain
nippelitietoa saattaa löytyä
myös tästä Teksusta, sillä
perinteinen hallitushaastattelu
on jälleen toteutettu.

Jotta jonkinlaista toimintaa on
voinut pitää yllä tapahtumien
osalta, on järjestelyt vaatineet
luovuutta. Lumenveistokisat
venyivät yli viikon mittaiseksi
ulkotapahtumaksi, ja jäsenillan

perinteiset hallituskisat
järjestetään
etätapahtumana uudella

nimellä Kiltojen Taisto. On
keksittävä ja kehiteltävä täysin
uudenlaisia ideoita, mikä vaatii
kyllä työtä, mutta voi tuoda
jotain uutta ja raikasta. Välillä
on hyvä pysähtyä pohtimaan,
miten jonkin asian voisi tehdä
entistäkin paremmin. Tälläkin
matkalla tulee varmasti paljon
hyviä ideoita, jotka saattavat
jäädä elämään poikkeusaikojen
jälkeenkin.

Onko sinulla mielessäsi
etätapahtuma, jollaisesta olet jo
pitkään haaveillut? Ole
ihmeessä yhteydessä. Nyt ei
kannata antaa villeimpienkään
ideoiden olla, ja usko pois,
täällä päässä on päästetty
luovuus valloilleen,
toivottavasti olette valmiina!

Meea Tikkanen
TG: Pakkohiplaus
puheenjohtaja@oty.fi4 5

Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun sain diplomipaperit postissa,
mutta vuosi niissä oli 2020. Covidin vuosi. Se tarkoitti sitä, että
publiikkia ei yliopistossa uskallettu järjestää eikä täten
selkääntaputuksia - tai varsinkaan halauksia, jestas sentään - ollut
tulossa tästä suorituksesta.

Itse piti siis sekin homma järjestää. Mennä Alkoon ja tihrustaa
skumppien lappuja hyllyltä. Toiseksi alimmalta hyllyltä, kun kerta
ylöspäin on elämässä noustu. Säädin myös zoomiyhteyden
toimimaan, että pystyttiin olemaan etäyhteydessä ilman housuja.
Näin sai tämänkin merkkipaalun kunnolla noteerattua.

Silleensähän se toimii. Teekkari on terve, kun se leikkii ja järjestää
asioita. Monta vuotta olen minäkin ollut aktiivina hommissa,
joissa on lyöty perehdytyksessä lista asioista käteen, ja ne on
pitänyt vuoden aikana tehdä. Tai sitten selittää, miksi ei ole tehnyt.
Yksikään niistä vuosista ei onneksi sattunut minkään pandemian
kanssa päällekkäin. Tuurista on moni asia kiinni.

Mutta kyllä ei enää olla vaaleissa kelpoja. Säännöt kieltävät, vaikka
itse ei uskoisi. Eläkkeelle on siis lähetetty, kiitosten ja kiiltävän
matin kanssa. Hyvä niin. Antaa nuorempien ottaa ohjia, eivät
hekään kauaa nuoria ole. Monta tyhmyyttä pitäisi ehtiä tehdä.
Niitä on ikävä alkaa tehdä sitten vanhempana.

Mitäpä sitä ihminen sitten aktiivihommista eläköityneenä tekee?
Töitä todennäköisesti. Lisäksi itse hukkasin kiloja kun siirsin

sähköpostien kirjoittamisesta ja
Talolla edustamisesta
vapautuneen ajan lattialla
ähkimiseen ja raittiin ilman
hengittämiseen. Korona toimi
napanuoran leikkurina ettei
Talolle tai kiltahuoneelle enää
edes päässyt hulttioelämää
viettämään, oli pakko irtautua.

Mutta sen lisäksi? “Mitä

Teekkarien aikuistajat ry



kuuluu?” on kysymys, johon haluaisi
aina kertoa jonkun kivan anekdootin
tai uutisen, mutta, noh, korona. Joten
vastaus kuuluu tasapaksusti “Mitäpä
tässä, kotona ollut, entä sinulle?”
Mutta niin kauan, kun ei kuulu
huonoa, kuuluu hyvää.

Ei sillä etteikö olisi listaa asioista, mitä
pitäisi hoitaa, niihin vain kuuluu
paljon asioita, joita pitäisi ensin
opiskella, tai uskaltaa, tai viihtiä.

Sama homma tuntuu olevan monilla kanssaeläkeläisillä. Pitäisi
löytää asunto pankille, ja ylläpitää sitä. Pitäisi löytää suhde, ja
ylläpitää sitä. Vastasyntynyttä harvemmin tarvitsee erikseen löytää,
siellä se on, minne se on pantu, mutta ylläpitoa se vasta vaatiikin.
Ja tähän päälle kaikki pienemmät elämän asiat ja statussymbolien
hankkimiset.

Ehkä pitäisi perustaa joku yhdistys asialle. Teekkarien aikuistajat
ry. Siellä pidettäisiin kerran vuodessa vaalikokous, jossa jokaiselle
jäsenelle räätälöidään nakki sen mukaan, mitä hommia hänen
omasta mielestään pitäisi saada aikaiseksi. Sitten kokoustetaan
jonkun luona sopivin väliajoin. Siinä kun saunassa on käyty ja
ihmiset höyryävät, voidaan käydä kierros, miten kunkin
nakkihommat ovat edenneet. Alkaako uusi terassi olla kasassa?
Tuliko shoppailtua niitä sijoitusrahastoja? Löytyikö hyviä
kasvisruokaohjeita? Onko ollut mahdollisuutta tutustua uusiin
kivoihin ihmisiin? Joko vauvalla alkaa tarttumaote löytyä?

Toki tässä voi yrittää oikoa, ja jättää yhdistyksen perustamisen pois
välistä. Sen sijaan puhuu kavereille muuten vain ja kysyy
kuulumiset. Kyllä
sieltä “mitäpä
tässä”-sanojen
ohella saa
muutakin ulos.

Keppi. Keppi? Mikä on keppi?
Googlen ensimmäinen järkevä
määritelmä löytyy
wikisanakirjasta, joka osaa
kertoa seuraavaa: ”yleensä
puinen, pitkänmuotoinen esine”.
Bing iskee kuin metrinen halko:
”kertoo käyttäjänsä
näkövammasta kanssakulkijoille
ja auttaa näkövammaista
havaitsemaan mm. kuopat ja
muut tasoerot sekä esteet, joihin
voisi törmätä.” Ei saatana ole
mitään hyötyä näistäkään,
pitäisi antaa molemmille keppiä
prkl…

Tästä mekkalasta
kiinnostuneena koira astuu
areenalle. Kysyn siltä: ”Keppi?”
Se pysähtyy, katsoo, miettii ja
sitten valo syttyy sen silmissä.
Katson elukan tuhistessa
ympäri asuntoa, se
selvästikin tietää, mikä
keppi on, mutta ei kykene
kommunikoimaan sitä. Ainoa
varmuus on, että keppi sytytti
koiran silmiin valon samalla,
kun se vei sen omistani. Onko
puu suuri keppi? Milloin oksasta
tulee keppi? Entä kepistä tikku?

Tikku sammuneeseen
silmääni?

Pohdittuani monttu auki kepin
syvintä olemusta tajuan suuni
kuivuneen ja nautin pullollisen
vettä. Runsaan nestemäärän
jälkeen täytyy heittää kepilliset.
Mutta jos yhden kepin
katkaisee, onko silloin luonut
kaksi? Vai ovatko ne tikkuja?

Kepistä asiaa.

OTYn vaalikokouksessa 16.11.2020 tiedotusvastaavaehdokkaalta
kysyttiin, mitä hän tekisi, jos ei meinaisi saada lehden juttuja
kasaan sovittuun rajapyykkiin mennessä. Vastauksekseen hän antoi,
että keksisi vaikka kepistä asiaa.6 7
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Korona-aikana eristys ja seuran
puute saavat Teekkarin
hakemaan kumppania, mutta
mitä tehdä, jos ketään ei saa
tavata? Mitä jos vaihtoehtoja ei
vain ole niin montaa tarjolla,
esimerkiksi konelaisena? Moni
on ottanut koronakoiran, mutta
ne ovat työläitä. Kyllä, niiltä
voi saada ehdotonta rakkautta,
mutta nekin vaativat sitä.
Eroahdistuneisuus ja muut
työtä vaativat ongelmat ovat
liian kova hinta monelle
suhteutettuna saatuun
läheisyyteen. Eläimistä ei siis
ole mihinkään.

Konsultoituani vegaanisia
kanssaopiskelijoita, huonekasvi
vaikutti täydelliseltä valinnalta.
Tarkemmin rajattuna rahapuu.
Mutta mistä sellaisen saisi?
Yksi vierailu vanhempien
kotona paljasti otollisen
kohteen. Keskikokoisen
rehevän rahapuun muhkeilla
lehdillä. Wikipedian mukaan
kasvi tarvitsee vain valoa ja
vettä noin viikon kahden
välein. Täydellistä.

”Lainattuani” kasvia
tökkäsin sen multaan
vielä ravinnetikun
kasvua edistämään.

Vihdoinkin,
seuraeliö. Se

tarvitsee nimen.
Simo. Kyllä.

Kuherruskausi
Simon kanssa sujui
ilman ongelmia, toimii
myös koiran tavoin
wingmaninä. Mutta
Simolla voisi olla
paremmat oltavat. Yksi
pysähdys vanhempien
asunnolla ja kämppäni
sisustusta täydensi ”lainattu”
japanilaistyylinen kukkapöytä.
Nyt kaikki on hyvin elämässä.

Kesä kului työskennellessä,
Simo eleli riehakasta elämää
kasviksi eikä siltikään tehnyt
mitään. Syksy tuli ja meni
koronan vääristämässä
ajanjatkumossa. Talvi. Simolta
tippui lehti. Toinen. Useita.
PSOASin kämppään ei
pohjoisen aurinko paista.
RIP Simo.

Wappuna kotini eloa saapui
ilahduttamaan lemmikkikivi
nimeltänsä Aleksis. Aleksis oli
noin 1400-3000 vuotta vanha

kivi. Sen lajista ei ollut
täyttä varmuutta
hankittaessa, mutta
todennäköisesti se oli
metamorfinen. Joskus
iltavilleillään Aleksis

saattoi innostua
vierimään, mikä on kiville

ihan luonnollista, jotteivät
ne sammaloituisi.

Luonteeltaan Aleksis oli
silti melko rauhallinen.

Voisi sanoa vakaa kuin kallio.
Yleensä Aleksis viihtyí yksin,

sillä hän koki lajitoveriensa
kanssa pyörimisen kuluttavaksi.
Aleksis olikin aika passiivinen
lemmikki ja Wapun jälkeen
palautin hänet luontoon
omiensa joukkoon.
Kivestäkään ei ollut
lemmikiksi.

Eläin vaatii liikaa huomiota,
kasvi on liian herkkä
muutoksille ja suomalaisen
kodin kylmyydelle ja kiven
ollessa vakaa ja rauhallinen se
ei kumminkaan piristä paljoa
arkea. Mikä olisi sitten ratkaisu
tähän lemmikkipulmaan? Ehkä
jotenkin saisi yhdistettyä kiven
rauhallisuuden, eläimen
proteenit ja kasvin kasvatuksen
ilon.

Kaupasta valikoitu naudan
sisäfilee ja lasipurkki sen
elinympäristöksi. Mikä siellä
elää, on minkä on tarkoitus
kukoistaa. Hybriksen
luonnollinen jatkumo elämän
päättämisen jälkeen on sen
luominen. Kirpputorilta suurin
lasipurkki, pohjalle ”lainattua”
hiekoitussoraa, tilkka
punaviiniä, päälle
aktiivihiilikerros suodattimeksi

ja lopuksi kerros multaa ja
tieteellinen keittokauhallinen
vettä. Pihvi pedille ja kypsytys
käyntiin.

Onko sisäfileestä lemmikiksi
vai onko se vain kypsytettävänä
joulupöytään? Vain aika kertoo,
mitä Terrario-Tartaresta
kehittyy…

Lihalemmikki?
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Teksun toimitukseen kantautui
tieto, että Oulun yliopisto on
suunnittelut muuttavansa
Linnanmaalta Raksilaan
lähitulevaisuudessa. Kuinka
kävisi kampuksen nimelle
kampuksen muuttaessa?
Kielitieteellisen tarkastelumme
perusteella sana lipasto on
mahdollisesti juontunut
sanojen Linnanmaa ja yliopisto
kombinaatiosta. Mikäli
yliopisto muuttaisi Raksilaan,
termin looginen vaihtoehto
olisi tällöin “rapasto”.

Oleellisia asioita opiskelijain
näkökulmasta ovat etäisyydet
eri paikkoihin. Koska
navigointiohjelmat eivät
mielestämme anna lainkaan
järkeviä ja loogisia matka-aika-
arvioita, valitsimme paremman
arviointitavan.

Teekkari polki ensin keskusta-
alueella paikasta X paikkaan Y
polkupyörällä mahdollisimman
tasaista matkavauhtia.
Polkemisen alussa 0,33
litrainen oluttölkki korkattiin ja
matka lopetettiin, kun olut oli
saatu juotua. Tämän jälkeen
poljettu matka mitattiin. Tästä
saatiin oluen
keskikulutuskerroin keskusta-

alueelle eli 1,2km/olut.
Sama koe toistettiin

pyöräbaanalla, jolloin saatiin
oluen taajama-
kulutuskertoimeksi 3km/olut.
Tämän jälkeen analysoitiin
Google Mapsin alueella
etäisyydet eri paikkojen välillä
ja kerrottiin nämä alueiden
mukaisilla kertoimilla.

Ohessa olevien tuloksien
perusteella havaittiin, että
olutta säästyy kohteessa
nautittavaksi enemmän, mikäli
yliopisto sijaitsee
Linnanmaalla. Toisaalta, jo
matkan aikana kertyvä
hyötykuorma on suurempi, kun
lähtöpaikkana on Raksila.
Toisaalta jos tarkastellaan vain
paikkoja, joissa voi
määränpäähän saapumisen
jälkeen kuluttaa olutta, on
Linnanmaa parempi
vaihtoehto.

Yliopiston brändi
Linnanmaalla voidaan olettaa
vakioksi nykytilanne huomioon
ottaen. Muutto Raksilaan olisi
sekä uhka että mahdollisuus,
sillä muutto ylipäätään
nostanee yliopiston otsikoihin.
Sen sijaan sijainti Raksilassa
tuskin parantaa millään tavoin
yliopiston brändiä, nimittäin
ihan sama missä kohti yliopisto
sijaitsisi, ei se muuta sitä
tosiasiaa, että kyseessä on

paska kaupunni. Mikäli Oulu ei
nappaa, se ei nappaa. Toki
Oululaiset voisivat markettien
sijaan ihastella yliopistoa,
mutta tavan kansalainen
arvostanee enemmän
ruokakauppoja, Alkoa, suutaria
ja merkittävää kulttuuri-ilmiötä
(jota lainsäätäjät kovasti ovat
sortaneet) parkkipaikalla kuin
yliopistoa.

Julkinen liikenne ei tunnu
koskaan toimivan. Bussit
Linnanmaalle ovat 8 ja 16
aikaan täynnä, mutta niin ovat
myös Linnanmaalta keskustaan
suuntaavat. Uusi bussikaista
Linnanmaalle on kuitenkin
jouduttanut matkaa molempiin
suuntiin ja lisätyt bussivuorot
helpottavat hieman. Suurin
hyöty on kuitenkin ollut
koronasta, sillä nyt bussit ovat
ihanan tyhjähköjä. Tästä
osuudesta pisteet menevät siis
hyvinkin tasan rapaston ja
lipaston välillä. Linnanmaalla
asuu tosin paljon opiskelijoita,

jotka säästävät siten rahaa
bussikuluissa. Mikäli yliopisto
sijaitsisi Raksilassa kasvaisi
kulut joko bussimatkojen tai
keskustan kulutusvoittoisten
houkutuksien johdosta.

Yliopiston ei kannata missään
nimessä muuttaa Raksilaan tai
oikeastaan ylipäätään
mihinkään. Sen ei myöskään
pitäisi jäädä Linnanmaalle
sellaisenaan. Parempi ratkaisu
olisi siirtää Oulun keskusta
Linnanmaalle. Toisaalta paras
ratkaisu olisi aloittaa täysin
puhtaalta pöydältä ja vallata
jokin saari ja perustaa sinne
oma yliopisto. Tähän
valitettavasti ei varmaan
saataisi valtiolta tukea.
Toisaalta kunnilla on myös
tietynlainen oma
autonomiansa. Voitasiin vallata
vaikka Hailuoto yliopisto-
opiskelijoiden voimin. Samalla
syntyisi Suomen ensimmäinen
ylioppilaskunta.

Lipastolta Rapastolta
Teekkaritalo 0,53 2,61
Kuutio 0,28 2,22
Valkea 2,36 1,08
Maistilan panimo 1,03 1,27
Lähin kauppa 0,28 0,79
Lähin Alko 0,50 1,33
Toripolliisi 2,03 1,58
Arkkaritalo 1,70 1,92
YTHS 0* 0*
Åströminpuisto 2,89 1,08
Yhteensä 11,61 13,88

Lipasto v Rapasto
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Hallitushaastattelut

On aurinkoinen helmikuun maanantai, kun suuntaan kohti
Teekkaritaloa. Auringon huomaa jo lämmittävän jonkin verran, sillä
mustassa toppatakissa tuli hieman kuuma. Olin odottanut löytäväni
Talolta haastateltavakseni vain toimistotunnille nakitetun
hallituslaisen, mutta yllätyksekseni löysin paikalta jopa kuusi OTYn
hallituslaista hallitusesittelyvideota kuvaamassa ja puuhailemassa
toinen toistaan tärkeämpiä projekteja. Sen enempää en kiinnittänyt
huomiotani kunkin tekemisiin, vaan suuntasin alkuperäisen
suunnitelmani mukaan suoraan toimistotuntia pitävän hallituslaisen
kimppuun.

Tuona maanantaina toimiston penkille oli asetettuna puheenjohtajana
toimiva ja neljä solmua Teekkarilakissaan kantava Meea Tikkanen.
Arkkitehtikillassa Teekkarikasvatettu Meea on alun perin kotoisin
Pohjois-Savosta, tarkemmin ottaen Vieremältä, mutta sanojensa
mukaan istuva puheenjohtaja identifioituu paremmin iisalmelaiseksi.

Aiempina vuosina Meean on voinut nähdä kotikiltansa diplomaatin
hommissa sekä OTYn Kulttuurisian keltaisessa takissa.
Yhdistyshommien lukuisten projektien ohella Meean aikaa syövät
muutamat henkilökohtaiset projektit, joihin kuuluu muun muassa
jouluvalojen poistaminen makuuhuoneesta ja lumitöiden teko
parvekkeelta. Pääprojektina puheenjohtajallamme kuitenkin on
opintojensa edistäminen, kuulema jopa aivan valmistumiseen asti.
Tähän maailman aikaan luentojen puuttuminen kuitenkin tuntuu
haittaavan kyseisen projektin etenemistä. Pandemia ei kuitenkaan
jarruttele Meean puheenjohtajan tehtäviä ja projekteja, vaikka

hommien aikaavievyys onkin päässyt Pohjois-Savon lahjaamme
hieman yllättämään.

Meea Tikkanen
4 solmua
Arkkitehtuuri

Puheenjohtaja

”Ei saamari. No joo. Tuota, tuota… Haluan
sanoa kaikille, että pitäkäähän lippu korkealla!”

Seuraavaksi hankin kynsiini OTYn Kulttuurisian, kolmesolmuisen
Prosessikillan kasvatin Julius Kittilän. Erityisen aurinkoinen päivä,
Kulttuurisian sinappihuntu ja prosessinvalkoiset haalarit luovat
lumisokeuden kaltaisen ilmiön, joka ei ollenkaan edesauta
allekirjoittaneen viikonlopun koettelemuksista selviämistä. Tämä
haastattelupenkkiin vuorollaan istuutunut porsas on alun perin
kotoisin Keminmaalta, jota ei missään nimessä tule sekoittaa Kemiin
tai, luoja paratkoon, Kemijärveen.

Hallituskokemusta Julius on kerennyt keräämään varteen otettavan
määrän Prosessikillan tiedotusvastaavana, OTYn Tiedotusvastaavana
ja Prosessikillan Teekkarivastaavana.

Henkilökohtaiselta tasolta Kulttuurisialtamme löytyy neljä eri
projektia, joita Julius luonnehtii pitkäaikaisprojekteiksi. Näihin
kuuluvat esimerkiksi eri sarjakuvien piirtäminen, videointi ja
animointi. Juliuksen henkilökohtaiset projektit projisoituvat jonkin
verran kiltahommienkin puolelle, mutta yhdistys- ja henkilökohtaisen
puolen projektit tuntuisivat pikemminkin tukemaan kuin haittaamaan
toisiaan. Tilannetta Kittilä vertaa prosessiTeekkarille ominaisesti
prosessivuotoon. Juliuksen mukaan sian tulee olla ”jatkuvassa
virtaustilassa”, jolloin vuotoa tapahtuu kuulemma myös toiseenkin
suuntaan, ja Kulttuurisika onkin ottanut pestilleen sopivan
harrastuksen, nimittäin laulu- ja kiltakirjallisuuden keräily.

Julius Kittilä
3 solmua
Prosessitekniikka

Kulttuurisika

”Aivan ensimmäisenä haluan lähettää
terveiset äitille sekä sinulle, joka luet tätä
ja muillekin kulttuurin ihmisille.”



16 17

Juliuksen jälkeen piinahaastattelupenkkiin asettuu
Ympäristörakentajakiltalainen OTYn isännän virkaa toimittava Essi
Lampela. Essin Teekkarilakin tupsun narua koristaa kaksi solmua,
jotka voivat johtaa tarkkailijaa harhaan Lakin omistajan todellisesta
akateemisesta iästä; Essi on nimittäin viettänyt jonkin aikaa Sigman
mustavioleteissa haalareissa ennen tekniikalle saapumistaan.

Alun perin isäntämme on kotoisin Lounais-Lapin maaseutuisesta
idyllistä, Tervolasta. Tuoreen isännän kotoseudut kirvoittavat
allekirjoittaneesta muutamia laadultaan arveluttavia vitsejä ja
lohkaisuja, mutta jätettäköön ne virallisten julkaisujen ulkopuolelle.
Aiemmin Essi on päässyt harjaannuttamaan itseään nykyiseen
pestiinsä toimimassa muun muassa Ympäristörakentajakillan
emäntänä.

Henkilökohtaisia projekteja isännältä löytyy yhteensä neljä: muutto,
YmpäristöTeekkariPäivät, töiden hakeminen ja opiskelu.
Henkilökohtaisten projektiensa projisoitumisesta yhdistysprojekteihin
Essi tuumaa projektien vievän aikaa projekteilta, mutta loppujen
lopuksi ”eihän se ole muuta kuin ajan hallintaa”, jossa isäntä voisi
omien sanojensa mukaan vielä harjaantua. Wapun jälkeen seuraavina
projekteina isäntämme horisontissa häämöttää kesäpäivien ja
syysWapun järjestäminen kansanterveyden sallimissa puitteissa.

Muista projekteista kysyttäessä isäntämme mainitsee vasta
valmistuneen OTYn toimiston siivousprojektin. Toimisto kieltämättä
näyttää entisvuosia paljon siistimmältä, mutta millä hinnalla.

Toimiston tavarakuorma oli keventynyt monilla rakkailla
esineillä, joita allekirjoittanut ei muistakaan, mutta kaipaa silti.

Essi Lampela
2 solmua
Ympäristötekniikka

Isäntä

”Äitille ja iskälle ja Joulupukille eikun
Oulupukille lämpimät terveiset. Lisäksi: haa haa
Santeri, kato tätä!”

Seuraavana alas istahdetaan OTYn tiedotusvastaavan Santeri Siiran,
tietenkin Koneelta, kanssa. Santerin Teekkarilakista löytyy elämää jo
vetosolmun verran ja haalareistakin voi nähdä vähintään yhtä paljon
karttuneita kokemuksia haalarimerkkien muodossa.
Punahaalareissaan kerryttämät kokemukset Santeri on päässyt
hankkimaan tutuissa maisemissa hänen asuttuaan Oulussa jo
nelivuotiaasta asti. Kokemuksien lisäksi tuoreelta tievalta löytyy
rutkasti kokemusta yhdistys- ja järjestötoiminnasta muun muassa
Koneen, OLTOn ja OYYn hallituksista. Yhdistystoiminnan lisäksi
Santeri toimii myös KK20:n leivissä.

Käynnissä olevia projekteja yksityiselämän puolella Santerilla on
muun muassa kotikeittiön puolella uusien reseptien kokeilu ja nyt
erityisesti korona-aikana maustesekoituksien tekeminen itse.
Kokkailun lisäksi tievamme lyhyt aikaisempi projekti on ollut
Disneyplussan binchwatchaaminen, jotta kyseisen palvelun tilauksen
pääsisi irtisanomaan. Santerin henkilökohtaiset projektit ovat päässeet
projisoitumaan yhdistyksenkin puolelle hänen vastatessaan yhdestä
OTYn kahdesta viinistä Ympäristörakentajakillan, Prosessikillan ja
OPTIEMin järjestämää Viini- ja lauluiltaa varten. Tuloillaan on
eksoottinen mango- ja kiiviviini. Toiseen suuntaan projisoitumista on
tapahtunut sähköpostifilttereiden läpi tarkastelun tultua osaksi
Santerin aamurutiineja.

Seuraavaksi projektikseen tiedotusvastaavamme on harkinnut
kotonaan sijaitsevan leffataulun päivittämisen vastaamaan enemmän
nykyistä makuaan. Lisää projekteistaan Santeri avaa, että on aloittanut
seuraavan Fuksiopuksen tekemisen jo ennen tievakautensa
alkua.

Santeri Siira
vetosolmu
Rakennustekniikka

Tiedotusvastaava

”Keille kaikille? Terveisiä… No tuota, hyvät
terveiset kaikille Teekkaritovereille. Toivottavasti
nähtäisiin pian livenä.”
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Viimeiseksi pääsen Talolla yhyttämään OTYn sihteerin Tiitu-Lotta
Pajun, hänkin kaksisolmuinen Prosessikillan kasvatti. Ennen Ouluun
saapumistaan Tiitu-Lotta on asustanut Asikkalassa, josta
allekirjoittanut ei tiedä muuta kuin siellä valmistettujen rattaiden
rakennusmateriaalin ja huonomaineiset kulkuominaisuudet mäkisessä
maastossa. Ouluun saavuttuaan tuore sihteerimme on kerryttänyt
opiskelijayhdistyskokemustaan toimimalla muun muassa OTYn
alumnivastaavana ja Prosessikillan toimarihommissa.

Opiskelijapiirien ulkopuoleltakin Tiitu-Lotalla on vaikuttava
ansioluettelo yhdistystoiminnasta, sillä hänellä on takanaan
kymmenen vuotta Punaisen Ristin toiminnassa. Tänäkin vuonna hän
toimii Oulun ensiapuryhmän jäsenvastaavana. Lisäksi Punaisella
Ristillä muun muassa asiakirjojen pyörittely on tullut tutuksi, joka
varmasti auttaa OTYn sihteerin tehtäviä suorittaessa.

Meneillään olevia yhdistysten ulkopuolisia projekteja Tiitu-Lotalla on
ollut kandityö. Eri projektit eivät Tiitu-Lotan mukaan mene hänellä
päällekkäin tai ristiin, sillä hän tekee sitä, mikä milloinkin tuntuu
kivalta. Ihailtavan nerokas, mutta silti yksinkertainen elämänohje, jolla
on potentiaalia parantaa monien arkista uurastusta.

Seuraavaa projektiaan sihteerimme ei ole vielä päässyt miettimään,
mutta tuumaa sen olevan luultavasti jotain vähemmän aikaa vievää.
Viimeisin maaliin saatettu Tiitu-Lotan projekti on kuulemma ollut
eräs 3 vuotinen projekti Punaisen Ristin nuorisotoimikunnassa, sen
enempää sihteeri ei haastattelussa paljasta, joten lisätiedot täytyy
udella häneltä itseltään.

Tiitu-Lotta Paju
2 solmua
Prosessitekniikka

Sihteeri

”Mmm… Varmaan kaikille, jotka lukee
tätä. Tutuille ja tuntemattomille. Olisi kiva,
jos taas voisi tehdä porukalla jotain kivaa.”

Santerin jälkeen etsin kätösiini Prosessikillan kokardia kantavan Nikita
Konovetsin, joka toimii OTYn emännän virassa. Emäntä on viime
vuosista poiketen ylemmän toimihenkilön sijasta OTYn hallituksen
jäsen, jolloin myös Nikita joutuu kuulusteltavakseni. Aiempia
yhdistystoimintanakkeja tuoreelta emännältä löytyy tiedottamisen
saralta tuplakiinnityksenä samana vuotena kotokiltansa sekä
maailman parhaan oululaisen Teekkarikuoron TeeKun
tiedotusvastaavina. Edellisen esiteltävän tavoin, Nikitakin on
palijasjalakanen oululainen, eli kauaksi kotikonnuilta ei
emäntämmekään ole ajautunut.

Kotielämässään Nikitalla on kaksi projektia: opinnot ja ”täydellisen
humalatilan” saavuttaminen. Tarkemmin kysellessä ”täydellinen
humalatila” on Nikitan mukaan sellainen humala, joka ei ole liian
korkea, muttei myöskään liian alhainen. Nikitan yksityisprojektit
kuuluvat kulkevan ainakin ”täydellisen humalatilan” tavoittelun
saralta käsi kädessä yhdistysprojektien kanssa.

Seuraavana projektina Nikitalla on listallaan heti ”täydellisen
humalatilan” saavutettuaan ”vielä täydellisemmän humalatilan”
saavuttaminen, mikä alkaa hiukan kuulostamaan kuun tavoittelemista
taivaalta, mutta toisaalta nerouden ja hulluuden raja on hiuksen hieno.
Tuoreen emännän projektihistoriaan kurkistettaessa Nikitan viimeisin
valmistunut projekti ei ollut allekirjoittaneen veikkaama ”lähes
täydellisen humalatilan” saavuttaminen, vaan synttärijuhlien
järjestäminen, jotka kuulemma olivat onnistuneet, ja tottakai märät.
Allekirjoittaneellekin pääsi kummasti tulemaan jano tämän

haastatelun aikana.

Nikita Konovets
2 solmua
Kaivos- ja rikastustekniikka

Emäntä

”Äidille ja mummille: moro! Kattokaa olen
kuuluisa! Pitäiskö keksiä jotain hauskaa…
Fukseille… Ööää… ABC kissa kävelee
tikapuita pitkin taivaaseen.”
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Allekirjoittaneen laajamittaisista etsinnöistä huolimatta, enempää
OTYn hallituslaisia ei löydy Talolta. Loput haastattelut joudutaan
tekemään puhelinhaastatteluina allekirjoittaneenkin vetäydyttyä
turvallisen turvavälin päähän Kilpisjärvelle.

Ensimmäisenä retriitistäni pääsen puhelimitse yhyttämään OLTOn
valkoisista haalareista prosessinvalkoisiin haalareihin siirtyneen OTYn
tuoreen taloudenhoitajan Mari Kankaan. Marilla on Teekkarilakissaan
yksi solmu, mutta vuosia yliopistossa ja tekniikan saralla hänellä
kuitenkin on jo takanaan useampia hyvinvointitekniikan parissa. Ennen
OTYn hallitukseen pääsemistään Mari onkin viihtynyt OLTOn
haalareiden lisäksi OLTOn hallituksessa puheenjohtajana, sihteerinä
sekä kaksi kautta tapahtumavastaavana. Taloudenhoitajamme
kotiseudut sijaitsevat Kolarissa, jonne päin allekirjoittanut epäilikin
Marin lapsuusmuistojen sijoittuvan haastateltavan murteen karkaillessa
välistä h:n päältä puhumiseksi.

Henkilökohtaisia meneillään olevista projekteistaan Mari mainitsee
muuton loppuun saattamisen sekä kandityön tekemisen. Kyseltäessä
omien projektien projisoitumisesta yhdistysprojekteihin, Mari toteaa
yhdistyshommien olevan harrastus ja rentouttava vastapaino muun
elämänsä projekteille. Taloudenhoitajamme on selvästi osannut haukata
kiltahommien kakusta vain suuhun sopivia palasia, eikä ole lähtenyt
ahmimaan ”hyviä hommia” kerralla liikaa. Seuraavasta projektistaan
Marilla ei vielä ole liiemmin tietoa, mutta viimeksi valmistuneeksi
projektikseen hän mainitsee toimintakertomuksen laatimisen OLTOn
vuosikokoukseen. Vaikean puheenjohtajakauden viimeinen rutistus on
Marilta siis nyt ohi, yhdet sille!

Mari Kangas
1 solmu
Prosessitekniikka

Taloudenhoitaja

”Kaikille terveisiä ja jaksamisia
etäopintoihin ja muutenkin etäilyihin.
Toivottavasti päästäisiin näkemään pian
tapahtumissa.”

Marin jälkeen rimpautan Aleksanteri Lammassaarelle, OTYn
tuoreelle koulutuspoliittiselle vastaavalle. Aleksanterin
Teekkarilakista voi löytää kaksi solmua ja Prosessikillan kokardin.
Opiskeluvuosinaan Aleksanterikin on kerennyt vaikka mihin
aktiivipesteihin: hän on toiminut Prosella SoPona sekä
opintovastaavana ja lisäksi hän on ollut Teekkaritorvien
nuotistonhoitaja, varakapellimestari sekä myyntivastaava. Silloin kun
KoPomme päästetään kapellimestarin paikalta soittamaan, nappaa
hän soittimekseen poikkihuilun. Aleksanteri on kotoisin
Sodankylästä, mutta hänen puheestaan h:n päällinen on päässyt
kulumaan pois enemmän kuin Marilta.

Aleksanterin henkilökohtaiset projektit käsittävät noppien saamisen
kandia varten, jonka kylkiäisprojektina on tekniikan kandidaatiksi
valmistuminen. Opintojen ohella Aleksanterilla on ikuisuusprojektina
musiikin saralla kehittyminen. Vielä tämän kaiken päälle
Aleksanterillakin on muuttoprojekti meneillään. KoPomme pyrkii
pitämään henkilökohtaiset projektinsa ja yhdistysprojektit erillään,
mutta esimerkiksi muuton valmistelun ja OTYn toimiston
konmaritus kuulemma liittyivät vahvasti toisiinsa.

Seuraavana projektina Aleksanterilla on opintojen jatkaminen sekä
pikkuhiljaa yhdistysprojekteista luopuminen, tietysti vasta tämän
vuoden jälkeen. Valmistuneista projekteistaan KoPo mainitsee
musiikin sovittamisen Teekkaritorville ja sen, että hänen oma
sovituksensa soi isolle yleisölle Teekkaritorvien 50v juhlakonsertissa.
Allekirjoittanut voi paikalla olleena sanoa konsertin olleen
kokonaisuudessaan huikea ja Aleksanterin sovituksen olleen taattua
Torvilaatua. Haastattelun lopuksi Aleksanteri vielä toteaa,
”Projektit ovat arvaamattomia, niitä voi tulla milloin vain. Itse
täytyy vain päättää, minkä ottaa.”

Aleksanteri Lammassaari
2 solmua
Prosessitekniikka

Koulutuspoliittinen
vastaava

”Lähetän terveisiä kaikille OTYn jäsenille,
rakkaalle Prosessikillalle ja sen jäsenille ja
rakkaille Teekkaritorville ja kaikille muillekin
rakkaille ihmisille.”
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Seuraavana päivänä pienten aikataulullisten sekoilujen jälkeen
haastateltavaksi valikoituu hiukan muita myöhemmin remmiin
hypännyt Eemil Pulkkinen, joka toimii OTYn yrityssuhdevastaavan
pestissä. Puhelinhaastattelun kulkua tahdittaa linjan päästä kuuluva
paistotirinä, joka saa allekirjoittaneen mahan hiukan kurnimaan.

Eemilin Teekkarilakin tupsussa on kaksi solmua ja hänet saattaa
nähdä OPTIEMin mintunvihreissä haalareissa. Ysvimme onkin
aiemmin kartuttanut kilta-aktiivikokemustaan toimimalla esimerkiksi
OPTIEMin fuksivastaavana ja webmasterina. Eemilin kotikontuina
toimii Tupos, eikä hän myönnä olevansa liminkalainen, vaikka joku
viranomainen kuntarajojen muutosten jälkeen näin saattaisi
äkkiseltään väittääkin.
Eemilin elämää värittäviä projekteja ovat kandi ja muut opinnot,
kalenterin kasassa pitäminen, työt ja tietenkin hänen pestinsä OTYssä.

Eri projektien kanssa Eemil yrittää parhaansa mukaan natsata
elämänsä eri osa-alueiden aikatauluja sopiviksi. Jospahan Eemilin
aikataulutaakka pääsisi vuoden aikana helpottamaan, kun hän pääsee
kuulemaan hallituksen kokouksessa Aleksanterin viisauksia projektien
haalimisista.

Seuraavana projektina Eemilillä häämöttääkin ajan tasalle pääseminen
hallituksen jo vireille laittamien projektien kanssa, missä kuuleman
mukaan on hommaa jo siinäkin. Onneksi Eemilin viimeisin
päätökseen saatettu projekti on monien tutalaisten otsalle
tuskanhikikarpaloita kohottava case-kurssi, joten se ei enää ole
sakkauttamassa ysvimme aikataulutusta ja aikatauluja.

Eemil Pulkkinen
2 solmua
Tuotantotalous

Yrityssuhdevastaava

”Fukseille, olkaa yhteydessä muihin fukseihin,
laskekaa laskut porukalla ja muistakaa, että kyllä
tää tilanne tästä jossain välissä tasaantuu. Sieltä se
kevätaurinko alkaa taas paistaa.”

Heti Eemilin haastattelun jälkeen soitan vielä viimeiselle
haastateltavalle hallituslaiselle, OTYn fuksiohjaajalle, Ella
Palosaarelle, jonka yhytän laskettelurinteestä Rukalta. Ella on saanut
Teekkarikasvatuksensa Ympäristörakentajakillan hoivissa ja hänen
Teekkarilakkiansa koristaa kaksi solmua.

Ennen Fuksijaoksen puheenjohtajan paikalle astumistaan, Ella on
kaitsenut fukseja kotokiltansa fuksivastaavana. Lisäksi hän on
toiminut muutamissa toimihenkilöpesteissä
Ympäristörakentajakillassa ja Vesiteknillisessä Yhdistyksessä.
Lähtöjään Ella on palijasjalakanen oululainen, eli kauaksi ei ole koti
kotoa päästy.

Yhdistyksen ulkopuolisia projekteja Ellalla ei ole juuri muita kuin
kotona kököttely normaaliajasta ja bileistä haaveilu sekä tietenkin nyt
haastattelun aikainen lasketteluprojekti. Yhdistysprojektit pääsevät
projisoitumaan paljon Ellan kotiprojekteihin, ”kun nyt ei tapahdu
paljon muutakaan”.

Seuraava projekti fuksiohjaajallamme on kuitenkin kirkkaana
mielessään: hän aikoo laskea jyrkemmän rinteen entistä nopeampaa
lumilaudalla, joka on Ellalle uusi lasketteluväline. Sää vaikuttaisi
tukevan tätä projektia, sillä Rukalle on kuulemma aurinkoinen
pakkaskeli. Viimeisin valmistunut projekti Ellalla on Mekaniikka 1 -
kurssin läpäisy, jota Ellan solmuista päätellen on yritetty pitkään ja
hartaasti.

Ella Palosaari
2 solmua
Ympäristötekniikka

Fuksiohjaaja

”Fukseille sellaisia terveisiä, että kyllä se
perinteinen opiskelijaelämä sieltä vielä saapuu.
Saatte Lakkinne ja kyllä se vielä hyväksi muuttuu.”
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Otsikko

Verkkosivut
www.oty.fi

Facebook
OulunTeekkariyhdistys
(OTY)

Instagram
oulunteekkariyhdistys

Twitch
OulunTeekkariyhdistys
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