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Veera Hiltunen
OTYn Puheenjohtaja
puheenjohtaja@oty.fi
Telegram @veerahilt

Mitä mahtavinta kevättä oi Teekkarikansa!

Ja keväthän on jo pitkällä. Vuosi alkoi hyvinkin
ankarilla koronarajoituksilla ja tammikuussa saikin
pelätä, että koko kevät vietetään taas etäyhteyden
välityksellä. Hankalia päätöksiä oli tehtävä (rip OTYn
60-vuotisjuhlat), mutta loppukevään kalenteri tuskin
tyhjältä kenelläkään näyttää, sillä Wappu tulee!

Heipähei!

Järjestöhommilla on hyvä täyttää aikaa, mutta vaihtelu
virkistää. Tiedotusvastaavan hommat ovat olleet kuitenkin
sen verran hyviä hommia, että vuoden lämmittelyn
jälkeen omassa killassa päätin nyt hakea ja jatkaa OTYn
puolelle kymmenenneksi Teemuksi eli Tenmu:ksi.

Teksuutimista eli Teksusta tulee tänäkinvuonna ulos neljä
varsinaista numeroa sekä fuksiopus aivan kuten ennenkin,
vaikka ensimmäisen numeron julkaisu hieman viivästyikin
ajaltaan. Toinen numnero tulee normaalisti Wapuksi, eli
hyvin pian tämän jälkeen! Ensimmäisen numeron
viivästymisen osasyynä voi pitää muutamia OTYn
striimejä sekä fuksiopusta, jonka suunnittelu on jo
täydessä vaihdissa ja sehän valmistuu varmasti hyvissä
ajoin ennen syksyä.

Niinkuin sisällysluettelon alta kirkassilmäisimmät saattoivat jo huomata, Journalismi-
toimikunnassa JoTKu:ssa on vielä hyvin tilaa halukkaille, ja oikeastaan tekĳöitä
kavattaisiin hiukan enemmän. Toisinsanoen siis aika suurikin pula tekĳöistä - jos siis
juttusormia vähänkään polttelee, olethan yhteydessä päätoimittajaan. Myös toimikunnan
ulkopuoliset saavat tottakai lähettää juttuja, ideoita sekä toiveita toimikunnalle joita
koitetaan toteuttaa parhaan mukaan.

Nyt teksua taittaessa tuli kuunneltua paljon musiikkia ja monet kappaleet saivat ihan
uusia merkityksiä, nostona seasta kuitenkin Tiktakin Heilutaan “eipä kaunista oltais me
luettava, rivit sekaisin ei paljon kerrottavaa”. Hyvän mielen kappale tunkiessa tekstiä
sivuille. Laadun pitäisi olla tälläkertaa kuitenkin kohtuullisen korkeaa ja jopa virallistakin,
joten tässä vaiheessa on hyvä toivottaa antoisia lukuhetkiä!

- Tuukka “Tenmu” Lehtinen

Tosiaan, vuosi 2022 on lähtenyt jo reippaasti käyntiin ja OTYllä on uusi hallitus. Meihin
kaikkiin pääsette vielä tarkemmin tutustumaan myöhemmin lehdessä olevista
hallitusesittelyistä mutta voin paljastaa jo etukäteen, että tänä vuonna kokoon on saatu
hirmuisen mukava ja osaava porukka. Myös tällaiselle, heh, muutaman vuoden
ainejärjestöhallituksessa toimineelle riittää kuitenkin OTYssä paljon uutta opittavaa, mikä
omasta mielestäni tekee toiminnasta sopivalla tavalla haastavaa sekä etenkin
mielenkiintoista. Olen silti erinomaisen tyytyväinen siihen yhdessä tekemisen meininkiin,
mikä on ilmassa!

Tunnetusti tykkään pitää puheeni lyhyinä, joten kauempaa en jaarittele tälläkään kertaa.
Haluan vielä kannustaa kaikkia osallistumaan kaikkiin tapahtumiin. Me varmasti
törmätään siellä! Ihan viimeistään Wappuna. Ja tulkaa silloin moikkaamaan :-).

Wappuhan se kaikilla mielessä mutta,

Koittakaa vaan jaksaa!

- Veera Hiltunen

Halojata halloo

Puheenjohtajan palsta

se oon mie!
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Tuukka Lehtinen

OTYn Tiedotusvastaava
tiedotusvastaava@oty.fi

Telegram @TenmuX

Tenmu

Pääkirjoitus

Taas mennään
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Haalareiden hihanvaihto
Kirjoittajalla on ollut jo hetken mielessä hihan vaihto uusiin haalareihin, sillä haalareita on
kahdet kappaleet yliopiston vaihdon johdosta. Tarvetta tälle ei kuitenkaan vielä
polttavasti ollut, sillä vanhat ja uudet haalarit pysyivät omalla magiallaan kasassa, eikä
punainen päässyt sekoittumaan vaaleanpunaiseen. Tilanteeseen tuli kuitenkin muutos,
kun kaveri halusi haalareihinsa eri värisen hihan ja joulumielellä suostuin ehdotukseen.
Tämä aiheutti kuitenkin kirjoittajan laiskuuskierteeseen särön, sillä nyt haalareista puuttui
oikea hiha. Ahkerasti sitten kahden kuukauden lorvailun jälkeen sain viimein lainaan
ompelukoneen ja aloitettua hihanvaihto-operaation.

Operaatio alkoi jälkimmäisenä hiihtolomasunnuntaina, kun olisi ollut kalenterissa
varmaan tenttilukemista tai jotain muuta. Tähänkin asti olen taitavasti väistellyt hommia,
joten miksi katkaista hyvää putkea?

Hihanvaihto alkoi hieman tutkimalla hihan sĳaintia ja liitettävyyttä. Sävy hihoilla oli
erittäin hyvin Koneteekkarin mieltä punaisuudellaan lämmittävä. Huomion herätti
kuitenkin se, ettei hihojen liitoskohdan leveys ollut sama. Tämä johtunee kummallisesta
ilmiöstä, ettei normaalipainoinen ja -pituinen jyväskyläläinen logistiikan naisopiskelĳa
käytä samankokoisia haalareita kuin hyvin syönyt
Oululainen Koneteekkari. Kirjoittajan hämmästys oli
varmasti huomattava, vaikka itse sanonkin.

Lisäharmitusta tilanteeseen toi, että neuloja
hihojen liitokselle löytyi kaapista liian vähän ja
kiinnostus näiden ostamiseen oli matala.
Oikeasti kuka rahalla nuppineuloja ostaa kaljan
sĳaan?

Hihan sovittelun jälkeen oli kuitenkin aika
palata todellisuuteen ja tehdä jotain, mitä
kirjoittaja ei ainakaan ole ala-asteen jälkeen
kokeillut: käyttää ompelukonetta. Voisinpa sanoa,
että vaihe oli kivuton ja vaikeuksilta vältyttiin, mutta
näin ei tarinan ”sankarin” käynyt tällä kertaa.

Perinteistä käsin ompelemista harrastanut kirjoittaja joutui
tutkimaan nolostuttavan pitkään, miten lanka pujotetaan koneeseen selkeällä suomen
kielellä kirjoitetusta käyttö-ohjeesta. Hämmästyksen määrää lisäsi, että tämä ei
dieselmoottorilla käyvä demonilaite syöttää lankaa sekä alhaalta, että ylhäältä. Tämä
hämmästys ensin langan puolaamisen opetellutta Koneteekkaria saattoi jopa harmittaa
niin paljon, että lause ”MITEN V****** TÄMÄ P******** LANKA PUJOTETAAN TÄHÄN
P******** MASIINAAN” saattoi kuulua naapuriasuntoon, sekä muita positiivisia henkeä
nostattavia huomioita, miten vaikeaa ompelukoneen käyttö on.

“Hauskaahan se on, mutta
kannattaa pyytää apua

kokeneemmalta
ompelijalta.”

Hyvän mielen puuhastelua
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Pitkällisen positiivisen itsensä tsemppaamisen jälkeen (huuda ”VOI
J********” kovaan äänen toistuvasti) onnistuminen tapahtui: lanka oli
pujotettu koneen neulaan ja vielä oikeaoppisesti niin, että
ompeleminen on mahdollista. Aika-arvio tässä vaiheessa
vaiheesta: 3 tuntia. En sano, että tämä olisi hyvä, mutta se on
suoritus.

Erillistä harmitusta aiheutti myös, että ompelukoneen jalka
tuppasi irtoamaan ilman hiki hatussa vääntämistä erilaisilla
mekaanisilla apuvälineillä. Pysyisi nyt paikallaan, kun kohta
peukalonsa haalareihin ompeleva Teekkari ryhtyy töihin.

Tästä alkoikin kuumeinen asettelu aiemmin tekstissä
nähdylle hihalle. Erityisen vaikeaa (ainakin kirjoittajan
mielestä) operaatiosta teki se, että liitettävä hiha oli

suultaan kaksi tuumaa pienempi.

Kirjoittajalla kuitenkin illalla iski vielä päähänpistos: mitä, jos
vaihtaisin haalareihin vielä toisen hihan? Haalareissahan olisi vielä
tilaa vaaleanpunaiselle hihalle ja nokkelin lukĳa huomaa kuvassa
myös toisen vaihdetun hihan.

Loppujen lopuksi lähes yhdeksän tunnin äheltämisen jälkeen
toinen hiha oli paikoillaan. Liitos oli edelleen samaa laatua: älä
kuuntele muilta neuvoja ja tee liian luja tikkaus, jotta et jaksa
huonoakaan liitosta irrottaa. Hiha kuitenkin täyttää sen, mitä
sen kuuluisi: pysyy kiinni. Ja vielä olisi haalareissa tilaa punaisen
sävyille.

Suosittelisinko kokeilemaan hihan vaihtoa? Hauskaahan se on,
mutta kannattaa pyytää apua kokeneemmalta ompelĳalta. Aikaa
säästyy tuntikaupalla, kun kaveri tökkii sinua neulalla itsesi sĳaan.
Lisäksi voit syyttää pistojäljistä jotakuta muuta, mutta se on
lukĳasta kiinni, onko tämä hyvä puoli.

Teksti: Nimetön Keravalainen

Kaksi tuumaa = 5,08 cm niille jotka eivät tunne humaltuneen
noppaa heitelleen matemaatikon kehittämiä yksiköitä.

Hiha löysi kuitenkin paikkansa ja luovia peliliikkeitä tehtiin, jotta
liitos toimii. Pienempään hihaan tehtiin sisälle halkio, joka
mahdollisti suuremman haalarin kyynärpään ompelun pussiksi.
Eihän ratkaisu kaunista jälkeä jättänyt, mutta pseudoteknillinen
liitos oli kirjoittajasta tarpeeksi hyvä sellaisenaan. Syy saattoi olla
myös, ettei kirjoittaja jaksanut edes yrittää viisinkertaisen
tikkauksen avaamista.

Näin uusi hiha oli löytänyt paikkansa Oululaisisen Koneteekkarin
haalareissa. Kokonaisaika tähän operaatioon lähenteli varmaankin
noin kuutta tuntia, mutta vihdoin haalareissa oli molemmat hihat
paikallaan. Lisäksi hommassa kului suurin osa sunnuntaista
muutenkin, kuin katsellessa videoita YouTubesta.

Ja homma uudelleen käyntiin.

Viisinkertainen
ommel nurjalla

puolella

Kahden tuuman
kokoero hihan suun
ympärysmitassa
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OTYn Kampuskysely

Oulun Teekkariyhdistys ry:n jäsenistölle
suunnatun kampuskyselyn tulokset
Oulun Teekkariyhdistys ry järjesti 3.2.2022-13.2.2022 jäsenistölleen kyselyn, jonka
tavoitteena oli kartoittaa jäsenistön mielipiteitä keskustakampushankkeesta ja sen
hankesuunnittelusta. Kysely perustui Oulun yliopiston Humanistinen kilta ry:n ja Oulun
yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelĳoiden aiemmin laatimiin
kyselyihin muutamin, erityisesti tekniikan opiskelĳoita koskevin muutoksin.

Kyselyyn vastanneilta ei kysytty ainejärjestöä eikä muita henkilöiviä tietoja, joten
vastaaminen tapahtui täysin anonyymisti. Kysymysten asettelussa pyrittiin neutraaliuteen
ja kaikkiin kysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista. Kysely laadittiin sekä suomeksi että
englanniksi, ja yhteensä vastauksia saatiin 563 kappaletta. Yhteensä kysymyksiä oli 15,
joista 12 oli monivalintakysymyksiä. Kahdessa monivalintakysymyksessä oli mahdollista
valita useampi vastausvaihtoehto ja lisätä myös omia vastauksia. Monivalintakysymyksiin
vastattiin erittäin hyvin, sillä vähimmilläänkin yksittäisessä kysymyksessä oli 551
vastausta.

Kolmeen vapaan sanan kysymykseen saatiin yhteensä 764 vastausta, joista koostettu
tämän yhteenvedon loppuun useimmin puhuttaneet kysymykset ja esille tulleet teemat.
Vastausten sisältöä havainnollistetaan suorilla lainauksilla.
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81%

4%

Ei

Onko yliopiston viestintä ollut
mielestäsi tarpeeksi läpinäkyvää ja
selkeää hankesuunnittelun aikana?

15%

Ensimmäisessä monivalintakysymyksessä
kysyttiin, kuinka hyvin opiskelĳat kokivat
saaneensa tietoa käynnissä olevasta
keskustakampushankkeesta.

74,5 % vastaajista koki saaneensa tietoa
joko huonosti tai erittäin huonosti. 2,0 %
prosenttia koki saaneensa tietoa erittäin
hyvin.

“Todella huonosti hoidettu projekti ja raksila
varmasti huonoin mahdollinen sijainti”

Ainoastaan 4,7 % vastaajista koki yliopiston
viestinnän hankesuunnittelun aikana
olleen riittävän selkeää ja läpinäkyvää.
Suurimman osan, 80,9 %, mielestä viestintä
ei ole ollut selkeää.

Kyllä

En osaa sanoa



“En koe keskustakampus hanketta riittävän avoimena, enkä ylipäänsäkkään järkevänä
ratkaisuna. Sääliksi käy tulevaisuuden yliopisto-opiskelijoita mikäli tämä hanke toteutuu.”

87,5 prosenttia vastaajista koki, että heillä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa
keskustakampushankkeeseen. 8,5 % ei ottanut kantaa ja 4,1 % koki voineensa vaikuttaa.

“Yliopiston tulisi kuunnella opiskelijoita sekä työntekijöitä, joita muutos erityisesti koskee.
Tiedottamisen ja osallistamisen pitäisi olla aivan eri tasolla tämänkaltaisessa hankkeessa.
Uusi kampus voisi olla hyvä, jos se tehtäisiin sen käyttäjiä ajatellen ja heidän toiveitaan
kuunnellen. Perustelujen pitäisi olla paremmat kuin epämääräiset "vetovoimatekijät", jotka
eivät perustu faktoihin.”

Neljäs kysymys mahdollisti useamman vaihtoehdon valitsemisen, mukaan lukien
vaihtoehto muu, mikä?, johon pystyi syöttämään oman vastauksen. Kysymys oli: Mitä
tiloja koskevia asioita yliopiston tulee ottaa huomioon keskustakampuksen
suunnittelussa? Vastauksista eniten nousivat esille kilta- ja ainejärjestötilat (480
vastausta), pysäköintitilat pyörille ja henkilöautoille (464 kpl), itsenäiset opiskelutilat (458
kpl) sekä ruokalat (447 kpl). Lisäksi vapaamuotoisia vastauksia annettiin 55 kpl.
Vastauksissa nousi eniten esille huoli suunnitellun keskustakampuksen tilojen
riittävyydestä, mutta myös toimivat kulkuyhteydet sekä pajatilat, arkkitehtien studiotilat
ja FabLab. Myös opiskelĳa-asuntojen läheisyys mainittiin useamman kerran.

“Halpa ja inhimillinen opiskelija-asuminen lähellä kampusta, liikkuminen kampukselle,
poikkitieteellisyyden säilyminen, ruuhkat, opiskelijakulttuurin säilyminen, esim kyykkä kenttä,
Pesti Career Day, Teekkaritalo, ulkoilumahdollisuudet”

“Tarpeeksi tilaa kaikkeen, nykysuunnitelmassa käsittämättömän vähän tilaa.”

Koetko, että sinulla on ollut
mahdollisuus vaikuttaa

keskustakampushankkeeseen?

Ei

Kyllä

En osaa sanoa

88%

4%
8%

“Suuret ja tilavat piirustussalit
arkkitehtiopiskelijoille jotka vastaavat
kasvavan sisäänottomäärän vaatimaa
kapasiteettia. Lisäksi mittavat ja
monipuoliset pajatyöskentelytilat ovat
välttämättömyys arkkitehtiopiskelijoille.
Tilojen toimivuus vaikuttaa suoraan tulevien
arkkitehtien ammattitaitoon ja osaamiseen.”

Nykymuotoiset kiltahuoneet koettiin
erittäin tärkeäksi, sillä 70,5 % kyselyyn
vastanneista opiskelĳoista koki
kiltahuoneet erittäin tärkeäksi, jonka lisäksi
19,8 % koki kiltahuoneet jonkin verran
tärkeiksi. Yhteensä erittäin tärkeäksi tai
jonkin verran tärkeäksi nykymuotoiset
kiltahuoneet koki 90,3 % vastaajista Ei
yhtään tärkeäksi ja ei kovin tärkeäksi -
vastausvaihtoehdot saivat vain 6,6 %
äänistä.

“Kilta- ja opiskelijajärjestötoiminta on asia, joka auttaa ihmisiä verkostoitumaan ja siten
jaksamaan opinnoissa. Uutta kampusta suunnitellessa on tärkeää, että nykyiset killat ja
opiskelijajärjestöt saavat uudelta kampukselta vähintään vastaavan kokoiset ja tasoiset tilat
käyttöönsä.”

Vapaakappalekirjaston säilyttäminen ja tavoitettavuus oli erittäin tärkeää tai jonkin verran
tärkeää 81,8 % vastaajien mielestä. 3,5 % vastaajista ei kokenut vapaakappalekirjastoa
ollenkaan tärkeäksi tai ei kovin tärkeäksi. 13,9 % vastaajista ei ottanut kantaa.

“Koko projektissa on lähtökohtaisesti menty eteenpäin täysin väärällä asenteella. – –
Vapaakappalekirjaston heikentämissuunnitelmat on varoitusvalo joka ihan oikeasti hälyttää,
että johtoporras ei ole enää tehtäviensä tasalla. Ei oikeasti ole kovin suuri asia onko yliopisto
miten hajautunut vaikka neljälle kampukselle, jos se hajautus syntyy yhteisöstä itsestään ja se
kokonaisuus palvelee yliopiston kolmea ydintehtävää: opetusta, tutkimusta ja
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. – – Tämä voisi toteutua vaikka kampuksia olisi 4, kunhan
yliopisto toimii oikeasti yliopistona, eikä täysin merkityksensä menettäneenä Digivisioiden
pöhinäalustana.”

Suurin osa, 89,0 % vastanneista, koki opetus- ja tutkimustoiminnan säilymisen samalla
kampuksella erittäin tärkeäksi tai jonkin verran tärkeäksi. Vain 1,8 % ei kokenut tätä
ollenkaan tärkeäksi. 7,3 % ei osannut sanoa.

“En näe järkeväksi hajauttaa edelleen Oulun yliopistoa. Voin kannattaa uutta kampusta, jos
kaikki alat, opetuksineen ja tutkimuksineen, löytyisi ns. saman katon alta.”

“Linnanmaan tilat ovat vanhat ja epäkunnossa. Tänne ei tulisi jäädä osaa aloista eikä tulla
Norssinkaan, sillä se lisää epäreiluutta jos vain jotkin alat saavat uudet tilat.

Uudet tilat tulisi rakentaa sellaiseksi, että sinne mahtuvat kaikki alat yhdessä
laboratorioiden yms kanssa. Lisäksi autopaikkoja ja pyöräpaikkoja tulee olla ilmaiseksi
opiskelĳoille, samoin hyvät bussiyhteydet. Linnanmaa on sĳaintina hyvä, joten joko koko
rakennuksen korjaus tai uuden yliopiston rakentaminen jonnekin, minne mahtuu
samankokoinen yliopisto. Kirjasto, tutkimustilat, luentosalit, itseopiskelutilat, tarpeeksi
parkkipaikkoja, julkiset yhteydet ovat kaikki tärkeitä yliopistolle. Raksilan kampus olisi
aivan liian pieni ja epätasa-arvoinen.”

Myös tieto- ja sähkötekniikan sekä teknillisen tiedekunnan sĳoittuminen
kokonaisuudessaan samalle kampukselle koettiin erittäin tärkeäksi tai jonkin verran
tärkeäksi 89,4 % vastaajien mielestä. Ainoastaa 2,0 % ei kokenut tiedekuntien
sĳoittumista samalle kampukselle ollenkaan tärkeäksi.

“Muissakin suurissa yliopistokaupungeissa Teekkarit ovat omana yhteisönään keskustan
ulkopuolella (Hervanta, Otaniemi), mikä on hyvä asia. Teekkareita ei tule hajottaa eri
kampuksille, eikä myöskään kokonaisuudessaan viedä keskustaan”
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91,1 % kyselyyn vastanneista koki yliopiston ja sen kampusten poikkitieteellisyyden
erittäin tärkeäksi tai jonkin verran tärkeäksi. 0,7 % vastaajista poikkitieteellisyydellä ei
ollut lainkaan merkitystä.

“Poikkitieteellisyyden rikkominen taas olisi erittäin haitallista opiskelijoille erityisesti
sivuaineiden kannalta, mutta myös yhteisöllisyyden ja kannalta.”

“Keskustakampushanke on ajattelematon liike, joka hajauttaa poikkitieteellistä tiedeyhteisöä,
joka on Oulun yliopistolle ehdoton valttikortti. Lisäksi ajattelematon liike siirtää osa
tiedeyhteisöstä keskustaan tuo niin henkilöstölle, kuin opiskelijoille turhanpäiväistä rasitetta
ylimääräisissä siirtymisissä kampukselta toisille”

Mahdollisuuden asua lähellä kampusta koki tärkeäksi 80,3 % vastaajista. 2,2 % ei kokenut
lähellä asumista ollenkaan tärkeäksi ja 14,2 % ei kokenut sitä juurikaan tärkeäksi.

“Linnanmaalla on halpoja opiskelija-asuntoja kampuksen välittömässä läheisyydessä, tätä
mahdollisuutta ei Raksilaan saada.”

Yhdestoista kysymys käsitteli parasta sĳaintia tulevaisuuden kampukselle. Kysymyksen
vastausvaihtoehdot olivat Raksila, Kontinkangas, Linnanmaa sekä muu, johon pystyi
syöttämään oman vastauksensa. Vaihtoehdoista pystyi valitsemaan useamman. Eniten
ääniä (476 kpl) annetuista vaihtoehdoista keräsi Linnanmaa, toiseksi eniten Raksila (98
kpl) ja vähiten Kontinkangas (96 kpl). Lisäksi muu-kohtaan ääniä annettiin 57 kpl, joista
18 ei ottanut kantaa sĳaintiin, mutta painotti sitä, että kaikkien yliopiston toimintojen
tulisi mahtua samaan paikkaan.

Kuinka tärkeäksi koet yliopiston ja
sen kampusten

poikkitieteellisyyden?

Erittäin tärkeiksi

En osaa sanoa

Jonkin verran tärkeiksi

En kovin tärkeiksi

En yhtään tärkeiksi

88%

26%

5%
3%
1%

“Sijainti ei ole olennainen, vaan se että kaikki
tarvittava on ympärillä ja ei jouduta
kulkemaan kampusten välillä”

“Olishan se ihan kiva jos saataisiin moderni
tilat, mutta ite ei pidä tärkeänä sijaintia. Itse
pidän tärkeänä, että saataisiin yhtenäinen/
poikkitieteellinen yliopiston kampus olishan se
vähän perseestä, jos alettaisiin rikkomaan suht
yhteistä kampusta. On myös hankala käsittää,
että miksi juuri raksilaan se pitää ängetä, kun
joudutaan pihtaamaan tilasta aika paljon,
eikä koko yliopistolle saada uusia tiloja. Eikö
tosiaan oulun keskustan lähettyviltä löydy
parempaa paikkaa. Löis vaikka sen uuden
yliopiston vanhan Nokian tontille siinähän olis
lääniä. Omituinen fetissi raksilaan päättäjillä.
Muutenkin tämä ratkaisu mitä nyt tarjotaan
uudesta kampuksesta on liiallinen
kompromissi. Tekis paremman ja isomman
laitoksen jonnekin muualle”

Viimeisessä monivalintakysymyksessä kysyttiin, olisiko vastaaja valmis siirtymään
Raksilaan. 59,6 % vastasi ei, kun taas 19,6 % valitsi kyllä-vaihtoehdon. 21,1 %
kysymykseen vastanneista ei ottanut kantaa.

“Negatiivinen puoli tässä on se, että kaikki alat eivät pääsisi Raksilaan ja se on mielestäni
epäreilua.”

“Raksilan muutto tarkoittaisi kirjekurssi-yliopiston perustamista ja tarpeetonta
hajauttamista. Yliopiston tärkeimmät asia eli tutkimus ja yhteisöllisyys katoaisivat Raksilan
muuton yhteydessä kokonaan.”

Lopuksi kysyttiin vapaan sanan muodossa, mitä hyötyjä ja haittoja Raksilaan siirtymisessä
olisi ja vastaavasti Linnanmaalle jäämisen hyötyjä sekä haittoja. Yhteensä näihin vapaan
sanan kysymyksiin saatiin 764 vastausta.

Raksilakampuksen hyödyiksi koettiin etenkin uudet tilat ja helposti saavutettava sĳainti.
Tosin tilojen riittävyys ja soveltuvuus yliopiston tarpeisiin aiheuttivat huolta. Myös
kampuksen sĳainnin vaikutus yliopiston vetovoimaan aiheutti ajatuksia – kampuksen
sĳaitseminen markettien vieressä katsottiin jopa laskevan yliopiston vetovoimaa. Myös
yliopiston jakautuminen useammalle kampukselle koettiin useissa vastauksissa
ongelmalliseksi. Useassa vastauksessa nousi esiin huoli kiltahuoneiden roolista uudella
kampuksella.

Linnanmaan suurimmiksi vahvuuksiksi koettiin poikkitieteellisyys ja se, että yliopisto on
“saman katon alla”, jolloin esimerkiksi sivuaineopinnot onnistuvat luontevasti. Myös
lähellä sĳaitsevat opiskelĳa-asunnot ja esimerkiksi Teekkaritalo, kasvitieteellinen
puutarha sekä luonnonläheisyys koettiin alueen vahvuuksiksi. Heikkoudeksi koettiin
osittain vanhat tilat ja niiden suuret kustannukset.

Vapaassa sanassa kritisoitiin useaan otteeseen hankkeeseen liittyvää tiedotusta ja
opiskelĳoiden heikkoa osallistamista. Vastauksissa myös todettiin tekniikan alojen olevan
muissakin kaupungeissa keskustan ulkopuolisilla alueilla kuten Otaniemi, Hervanta ja
Skinnarila.

1514 Teksuutimet 1/2022Teksuutimet 1/2022
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Teekkarius kuvina: www.oty.kuvat.fi

Aukeaman kuvat:



OTYn hallitus 2022 esittäytyy Puheenjohtaja

Telegram @veerahilt
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Veera Hiltunen

Miksikö hain OTYn puheenjohtajaksi? Kyllä siihen varmasti vaikutti
pienimuotoinen kähmintä, jota sain osakseni syksyllä, mutta pohjimmiltaan suurin
syy on palo järjestöhommia ja oululaista Teekkarikulttuuria kohtaan. Koin, että olin
osani toiminut killassa, minkä vuoksi OTY tuntui itselleni luonnolliselta jatkumolta.
Ajattelin myös, että tässä pestissä pääsen haastamaan itseäni ja oppimaan uutta,
ja tottahan se on ollut. Tähän mennessä olen ollut kyllä tyytyväinen päätökseeni
hakea. Jännäähän tämä kaikki on, mutta hyvässä porukassa on hyvä toimia.

Järjestöhommia on kyllä tullut tehtyä jo (ihan liian) paljon.
Vanhalla alallani ehdin toimia killan hallituksessa kolme vuotta
sekä Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnassa
hallopedina kaksi vuotta. Tämän jälkeen
Ympäristörakentajakillan hallituksessa sihteerinä ja
puheenjohtajana, josta jatkoin suoraan näihin hommiin. Tämän
lisäksi on toimarinakkeja ollut listaksi asti, mutta ehkä niitä ei
tarvitse kaikkia luetella.

Kotoisin olen tietysti Suomen parhaasta kaupungista, eli
Oulusta. Palĳasjalakanen.

Tältä vuodelta odotan tietysti Wappua! Mutta myös kaikkia
muita uusia kokemuksia ja elämyksiä. Innolla ja kauhulla kaikkia
esiintymistilanteita, sillä niitä on tulossa paljon, ja tällaiselle
esiintymistä jännittävälle se tarkoittaa paljon käsien tärinää.

Lakkihan näyttää kantajaltaan, se on oululaisen Teekkarilakin
hienous se. Mutta omastani voisin mainita, että olen kiintynyt
siistiin tupsuuni. Saa luvan pysyä sellaisena vuoden loppuun
saakka.

Terve terve ja aurinkoista kevätpäivää!

• Kaksi (2) solmua
• Fuksi -15 ja -19
• Ympäristötekniikka
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Nikita Konovets

TaloudenhoitajaSihteeri

Taloudenhoitaja@oty.fiTelegram @sofiavii

• Kolme (3) solmua
• Fuksi 2018
• Kaivos- ja rikastustekniikka

Hain OTYn taloudenhoitajan hommaan koska rahat kiinnosti ja pakko sanoa
että vieläkin kiinnostaa. OTY hommien lisäsksi löytyy usea nakki
prosessikillalta ja olen myös TEKin nuorten valikunnassa varajäsenenä. Olen
ihan Oulusta kotoisen.

Odotan tältä vuodelta vain niitä hyviä hommia ja lakki näyttää siltä miltä
näyttää koska sitä on käytetty rakkaudella! Uskon että lakki tulee olemaan
valkoisempi vuoden lopussa.

Moro!

Sofia Viinamäki

Päädyin hakemaan sihteerin pestiä pienen kähminnän jälkeen, enkä ole katunut
mukaan lähtemistä! Varmasti osasyynä oli myös se, että järjestöhommat olivat
entuudestaan tuttuja, jolloin hyppy uusiin saappaisiin ei ollut liian suuri ja sen
uskalsi ottaa.

Vuosi on lähteny käyntiin erittäin positiivisin mielin! On ollut hauskaa ja tullut
opittua paaaljon uutta. Toivottavasti sama tahti jatkuu läpi koko vuoden.Ja hyvän
porukan kanssa on aina ilo tehdä hommia, joten miksipä ei jatkuisi!

Järjestöhommista on aiemman tutkinnon kautta kertynyt jo kokemusta, olen
toiminut varapuheenjohtajana parikin kertaa sekä risteily- ja
tapahtumavastaavana. Toimarihommista on kertynyt
kokemusta myös vuosĳuhlatiimin että alumnityöryhmän
kautta.

Kotosin oon Porista, mutta Ouluun oon eksynyt parin mutkan
kautta.

Tältä vuodelta odotan paljon uusia kokemuksia ja ihmisiä.
Järjestöhommat on mahtava tapa tutustua uuteen kaupunkiin
ja sen tapoihin, löytää uusia ystäviä sekä haastaa itseään.
Odotan myös innolla mitä ensimmäin Teekkari Wappu tuo
tullessaan B)

Fuksilakki on hyvässä kunnossa. Ja se näyttää loppuvuodesta
nätiltä tuhkakasalta. Odotukset kuitenkin korkealla, kun oman
Lakin saa kohta ja sitä pääsee käyttämään.

Moikka!

• Ekaa solmua odotellessa
• Fuksi -15 ja -21
• Konetekniikka
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IsäntäFuksiohjaaja

Telegram @N4kkiTelegram @Tontsy

Heipädei, Tuo väri ei ole sitten geneerinen pinkki tai vaaleanpunainen vaan
#FFA6C9. Hain kuitenkin fuksiohjaajaksi laittaakseni kaiken fuksitietämykseni
peliin, ja jälleenrakentaakseen fuksitoiminnan kahden pimeän gorrevuoden
jälkeen takaisin jaloilleen. Tavoitteena on Tavoitteena on sen lisäksi
luonnollisesti aina kehittää toimintaa sekä aina lisätä tapahtumaa. Joka ikinen
opiskeluvuosi on mennyt fuksitoiminnassa. Tässä on mun CV: Fuksi -> PRO ->
Fuksiapuri -> Fuksivastaava -> Fuksiohjaaja. Lisäksi on kaikkia
fuksĳuttuihin liittymättömiä pieniä, mutta mitä tärkeimpiä
nakkeja. Tänä vuonna esimerkiksi, OTYssa videovelhona ja
killassa toiminnantarkastajana.

Olen kotoisin Helsinki/Espoosta. Vastoin stereotypioita,
vastaan tähän kysymykseen, vain kun sitä erikseen kysytään
(kuten tätä artikkelia varten kysyttiin). Kotiseudustani
tietämättömät ihmiset eivät koskaan ota selvää mistä alun
perin olen, koska puhun varmaan vähän hassusti ja
omalaatuisesti.

Tähän asti vuosi on pyörinyt hyvin, tuntuu että kaikki mitä
alkuvuonna tapahtunut on ollut aika fuksipainoitteistakin
jopa. Katse on tulevassa, kuten opiskelĳalla kuuluu olla. Tähän
kuitenkin sanon piruuttani. että en odota (vuodelta) mitään,
vaan elän hetkessä, kuten lakin väri tämänkin kertoo. Tuskin
tuosta lähtee enää vaalenemaankaan. Kokemuspisteitä -
kuten tykkään sanoa.

Moi, Fuksit ja eläimet on kivoja :) (…ei siis silleen, vaan silleen)

Anton Kostiainen Henri Paloniemi
• Kohta 3 solmua
• Fux 2019
• Konetekniikka
• VPJ + mitä ikinä keksitään :D

• 3 Solmua
• Fuksi -18
• Konetekniikka
• OTYnWideoWelho, Laulukalu-
komiteassa poissaolollaan loistava

OTY hommat vaikutti fuksista asti siisteiltä ja killan hallitus sekä
toimaripestien jälkeen ne oli kiva luonnollinen jatkumo. Isännän homma ja
wapun järjestäminen tuntui hyvältä haasteelta. Pääseepä järjestämään
jengille tekemistä :D Olin myös viime vuonna WappuComiteassa
toteuttamassa wappua, niin oli se pieni haju mistä kyse.

Tähän asti on ollut erittäin hyviä hommia. Mukavaa ja
kivvaa ja nii ees päin. Eipä ainakaan ole tylsää ollut! (Älkää
kysykö miten kandi etenee)

Ettei vaan tulis tylsään niin olen samaan aikaan OTYssä vpj
sekä isäntä ja samaan aikaan YKHS vpj ja rahuri. Muuta
kiltatoiminta taustaa on ollut isäntänä toimiminen sekä
fuksina piian hommat.

Muuta tarpeellista tietoa musta: oon Keminmaasta.

Mitä odotan vuodelta? Odotan innolla Wappua ja sen
tuomaa hulinaa, eri tapahtumia ja ihmisten tapaamisia
korona ankeilun jälkeen.

Lakin kunto analyysi: ei se nyt niin paha oo :DD Selityksenä
lyhyesti: v*tusti meihem ja kirkkarit :'3 Loppu vuodesta
nähdään mille se silloin näyttää.

Terve ja hei
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KulttuurisikaEmäntä

Telegram @InkaJarvTelegram @Samba_E

Inka Järvinen
• Kolme (3) solmua
• Fuksi 2018
• Ympäristötekniikka

Kulttuurisian hommiin hain, jotta pääsen hyppäämään mukavuusalueen
ulkopuolelle ja oppimaan lisää niin itestäni kuin tietysti kulttuurista. Näistä
molemmista olen oppinut jo tähän mennessä paljon enkä malta odottaa
mitä loppuvuosi tuokaan tullessaan. Aiemmin olen myös toiminut killassa
kulttuuripesteissä, ensin toimarina sitten hallituksessa, joten oli näin ollen
juuri kulttuurisian pesti luonnollinen jatkumo. Kotoisin olen Vihdin
Nummelasta.

Tämän eteleänvetelän Teekkarilakki on nähnyt monet
juhlat, excut ja milloin mitkäkin reissut ja nämä siitä myös
näkyy. Suurin osa sen piirteistä kuitenki kantaa mukanaan
muistoja joita en vaihtaisi mihinkään. Näitä muistoja toivon
saavani lisää tänä vuonna, tuokoon se sitten lakkiin mitään
tai ei!

Hain emannän pestiin, koska halusin päästä järjestämään OTYn tapahtumia
ja olemaan mukana Wapun suunnittelussa. Myös tämä oli hyvää jatkumoa
viimevuoden hovimestari hommille OTYn puolella. Olen tykännyt emännän
hommista tähän asti erittäin paljon. Mukavinta on, kun pääsee auttamaan
muita hallituslaisia tapahtumien järjestämisissä, omien tapahtumien
järkkäämistä kuitenkaan unohtamatta.

Toimin tällä hetkellä myös Prosessikillan toimittajana, sekä
muutamassa harrastejärjestössä toiminnan tarkastajana.

Olen paljasjalkainen Oululainen.

Odotan loppuvuodelta paljon tapahtumia, verkostoitumista
ja parasta Wappua! Lakkini on patinoitunut melko vauhdilla
kovan käytön seurauksena ja taittaa takaraivon kohdalta
punaiseen sävyyn johtuen ahkerasta saunomisesta, exculla
Tampereen Teekkarisaunalla. Otsa kokardi on tietysti
Prosessi killan kokardi ja tipasta löytyy kimaltelemassa
OTYn hallituskokardi.

Kultturintäyteinen tervehdys!Terkkuja sinne lehden toiselle puolelle!

Samu Anttila
• Solmuja 2
• Fuksi 2019
• Prosessitekniikka
• Wappucomitea ,
LauluKaluKomitea
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Tuukka Lehtinen

TiedotusvastaavaYrityssuhdevastaava

Telegram @TenmuXTelegram @harlinh

• Kaksi (2) solmua
• Fuksi 2019
• Konetekniikka
• Hovikuvaaja, WideoWelho,
st. Riimivelhon korvike

Lähin tievan hommiin huudattamaan sähköpostia ja Telegramia nyt oikeen
urakalla uudella Teemunimellä. Toimin viimevuonna omassa killassa tievana
jossa oli hyvä lämmitellä näppäimistösormia ja jatkaa nyt OTYn puolelle,
vaikkakkin asiaankuuluvaa vaalikokousjännitystä oli havaittavissa päätöstä
tehdessä :D. Suurimpana erona voisi pitää moninkertaista jäsenistöä sekä
koneen Palkki-serverin vaihtumista Googlen palveluihin. Muuten hyvin
samanlaista puuhaa on ollut, joskin rakasta Palkkia on tullut ikävä . Muita
toimarihommia tulee tehtyä kameran kanssa niin omassa Konekillassa kuin

OTYlla, jonka lisäksi toimin Koneen graafikkona ja
alapäätoimittajana kiltalehti Kampparissa. Paikkaan myös
OTYltä puuttuvaa st.Riimivelhoa nyt ainakin alkuvuoden
striimihommissa.

Eksyin Ouluun Espoosta syksyllä 2019. Oulussahan on viihdytty
hyvin ja 24h-kauppoihin tottunut kehä II sisäpupuolella
asustellut vetelä on viihtynyt hyvin Tuiran palveluiden äärellä.

Lakkini on vielä pelottavan valkoinen enkä itsekkään oikeen
tiedä miten tämä on mahdollista, sillä se on käynyt monissa
menoissa kuten kirkkareilla ja Merikoskessa unohtamatta
saunomista. Ehkä Merikosken vedellä on parantavia
vaikutuksia?

Saa nähdä miten väri evolvoi vuoden mittaan, tästä on suunta
varmaan vain tummempaan päin.

Henri Harlin

Hello There!

• Solmuja 2
• Fuksivuodet -13 ja -19
• Konetekniikka
• JoTKu:ssa toimittamassa tyhjää

Suhdehommat OTYssä olivat luonnollista jatkoa killan suhdevastaavuudelle
ja ajattelin että hyvää putkea ei kannata katkaista. Muutenkin suhdehommat
ovat itsestä kivoja, sillä niitä usein pystyy tekemään omalla aikataululla.
Tähän asti homma on ollut sitä mitä toivoikin ja hyvää putkea on päästy
jatkamaan. Lisäksi suhdevastaavaksi oli pakko lähteä, jotta Harlin-dynastiaa
voidaan jälleen jatkaa.

KONEkillassa alumnivastaava ja saatan sielläkin höpistä
kampiakselin sivuille. Kerava hoodzeilta kotoisin.

Odotan vuodelta uusia haasteita taas uudessa tehtävässä,
uusiin ihmisiin tutustumista ja sitä että pääsee jakamaan
hyvää henkeä lakki on kohtuu puhdas, sillä se on jo
kerran vaihtunut eikä sitä tule pidettyä saunassa tai paljussa.
Lakki saattaa loppuvuonna edelleen jatkaa väriään
alkuperäisestä valkoisesta.

Hyvää huomenta kellonajasta huolimatta
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KansainvälisyysvastaavaKoulutuspoliittinen vastaava

Telegram @AlbertKorpTelegram @hyva_kello

Hain kopoksi noin kahden sekunnin harkinnan jälkeen, koska
vaalikokouksessa ehdotettiin kyseiseen hommaan. Tähän mennessä
hommat ovat olleet ihan mukavia. Muitakin nakkihommia tälle vuodelle
kertyi aikamoinen kasa, sillä toimin myös JoTKussa, LauluKaluKomiteassa,
Prosen juomamestarina ja toimittajana sekä OLTOn kiltahuonevastaavana.
Olen kotoisin Oulunsalosta.

Tältä vuodelta odotan tällä hetkellä etenkin pitkän tauon
jälkeen oikeaa Wappua ja ylipäätään hauskoja tapahtumia ja
kaikkea muuta. Lakki näyttää miltä se näyttää frisbeerin,
excuilun, paljuilemisen, saunomisen, uimisen ja muun
normaalin käytön seurauksena. Loppuvuodesta se näyttänee
suht samalta, sillä siihen on ehtinyt kertyä ulkonäön
muutoksilta suojaava patina.

Hiiohoihalojatapäivää!

Olli Koivusaari Albert Korpivaara
• Vielä 0 solmua
• Fuksivuosi 2021
• Rakennus-
ja yhdyskuntatekniikka

Fuksivuosi oli päässyt nopeaan vauhtiin ja en pystynyt hillitsemään halua
kansainvälisiin toimiin, niin päätin lähteä OTY:n hommiin. Pestissä on mennyt
sujuvasti edellisen kokemuksen (YRK KV-vastaava) pohjalta. KV-info lähestyy
pikaista vauhtia ja odotan jännityksellä OTY:n piireissä pyörivien vaihtari ja KV-
maisteri oppilaiden tapaamista. Vaikka on ollut paljon opittavaa, on OTY:ssä
oleminen mahtavaa!

On tullut OTY:n ulkopuolista hommaa myös, kuten YRK:in
raksamestarina toiminen. Uusi sauna on melkein valmis ja
päästään kohta kokemaan miltä löyly tuntuu puuhäkkyrän
sisällä.

Itse olen Stadilainen ja on nyt kouluvuoden aikana tultu
totuteltua pohjoisen mähinöihin. Pikkuisen on arastanut
keskustan palveluiden aukioloajat ja pyörävarkaus, mutta nyt
pikkuhiljaa alkaa Oulu tuntua tutulta. Kuitenkin on vielä paljon
opittavaa rikkaasta oululaisesta kulttuurista, ennekuin
uskaltaa ottaa ensimmäisen pyörän asuntolan pihasta
mukaan.

Fuksilakki on mukavasti ollut mukana tapahtumissa, ja odotan
innolla sen polttoa. Pitkän odotuksen jälkeen pääsee vihdoin
asettamaan päähän ihka aidon Teekkarilakin. Wapun sisään
ajon jälkeen ei kuitenkaan pääse lakki pitkään lepäämään, sillä
edessä on matka Bostoniin ihanan friidun luo. Yhdysvaloissa
saa lakki mukavasti kokea hämmentyneitä katseita ja saa
nähdä mitä muuta sille voi sattua. Varmaa on se, ettei lakki
pitkään puhtaana pysy!

Greetings and salutations my minions

• 3 Solmua
• Fuksivuosi 2018
• Prosessitekniikka
• JoTKu
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Verkkomestari:
Vuosĳuhlavastaava:

Graafikko:
Alumnivastaava:
Urheiluvastaava:

Tupsuvastaava:
Pikkupossu:

Vapaa-ajan vastaava:
Ratikka-vastaava:

St. Riimivelho:
Sĳoitusvastaava:

Kultakurkku:
Fuksiapuri:

Anssi Uistola
Essi Lampela
Ilari Pirilä
Julia Liukko
Jussi Hautala
Janne Kilponen
Julius Kittilä
Anniina Taka-Eilola
Matias Hasa
Haku avoinna!
Jussi Hautala
Marja-Leena Koponen
Antti Johansson

Ylemmät toimihenkilöt:

Hovimestarit:

Hovikuvaajat:

WideoWelhot:

Arkistorotta:
WesiBussiComitean PJ:

Somevastaava:

Katri Reunanen, Veera
Hiljanen, Roosa Immonen
Veli-Matti Kylmäluoma ja
Aleksi Niskavaara
Olli Kärki, Sofia Tirroniemi
jaTuukka Lehtinen
Anton Kostiainen ja Tuukka
Lehtinen
Tiitu-Lotta Paju
Tomi Nevalainen
Veera Hiltunen

Alemmat toimihenkilöt:

OTYn Toimihenkilöt 2022

We’re recruiting! Check out  
our open internships for a great 
opportunity to develop your  
skills and kick-start your career.

Find the right position for you:
accenture.com/fi-en/careers

What impact
do you want
your career
to make?

We care deeply about 
the impact we make.



Verkkosivut
www.oty.fi

Facebook
@OulunTeekkariyhdistys

Instagram
@oulunteekkariyhdistys

Twitch
twitch.tv/oulunteekkariyhdistys

Telegram-tiedotuskanava
t.me/OTYtiedotus


