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inakin kirjoittajan mielestä. Tänävuon-
na omaa kokemusta on parantanut

useiden tapahtumien ja jälleenjäkemisten
lisäksi useat fuksi-infot joissa on ahkerasti
jaettu Teksun erikoisnumeroa, Fuksiopusta.

Opuksen jakelussa ei ole sinänsä mitään
hohdokasta, mutta tievan hommien ollessa
lähes täysin sähköisiä on ihan hauska välillä
nähdä oman työn jälki ihan fyysisenä
kappaleena, jonka voi kaikenkukkuraksi
ojentaa fyysisesti pois. Viimeisen fuksi-infon
oltua ohi tulikin aika kevyt olo. Ihan
kirjaimellisesti, sillä paperi painaa kohtuu
paljon.

Fuksiopusta tehdessä suurin “yllätys” tai
pikemminkin realisoituminen tulikin
nimenomaan vasta logistiikan puolella
jakeluvaiheessa: sadat 60-sivuiset lehdet
vievät kevyesti neljä täyttä Ikeakassillista
tilaa, ja painavat myös neljän paperilla

Koko syksy on ollut ihan mahtava, mutta
halusin kerätä vielä puheenjohtajan Top-5
listan:

Fuksilakitus Rotuaarilla, kun Oulun Rotuaari
oli täynnä ensimmäisen vuoden tekniikan
opiskelĳoita ylpeänä vetämässä fuksilakit
päähän!

Master Blaster!! Oulussa!!!

Mallasapprot pitkästä aikaa

Oulun sää, joka on aina ah niin raikas
ulkoilmatapahtumien aikana

Näiden tekstien kirjoittaminen
(ehdottomasti)

Kuten todettu on, syksy on jo hyvin pitkällä
ja mieli ja keho jo lepoa kaipaisi mutta…

… Koittakaa vaan jaksaa!

täytetyn ikeakassin verran. Omat puolensa
siis PDF-versiossakin, ehdottomasti.

Nopealla laskutoimituksella saamme
lehtien paperin pinta-alaksi 858 neliö-
metriä. (vain toinen, ylöspäin osoittava
puoli huomioitu per arkki), ja massakin
ylittää neljän ikeakassin kantokyvyn.

Nyt on opuksesta selvitty ja paluu arkeen ja
seuraavan Teksun pariin. Syksy on edennyt
jo sen verran pitkälle, että tuntuu hieman
väärältä julkaista ruskan väreissä komeileva
Syksyteksu, mutta hyvää kannattaa odottaa.
Tässä numerossa pääsee kokemaan useita
tapahtumia sekä vaihto-opiskelua aivan
juuri siitä missä satutkaan tätä lukemaan.
Tämän numeron lopusta löytyy myös
listattuna osalle hieman hämärän peitossa
lymyilleet Teekkaritarraedut. Näitä
kannattaa hyödyntää. Kokeiltu on ja hyvin
toimivat!

Vuosi on vierähtänyt nopeasti, ja tälläkin
Teemulla on taitettavana enää yksi lehti,
ellei vaalikokouksessa tapahdu mitään
yllättävää (:D).

Seuraavan lehden taitossa onkin jo
Journalismitoimikunnan lisäksi seuraa-
massa vierestä seuraava tiedotusvastaava,
vielä tuntematon Teemu11. Näin
vaalikokouksen häämöttäessä horisontissa
tätä palstaa kirjoittaessa ei voi muuta kuin
miettiä mitä ensivuosi tuo tullessaan.
Hallitushommia? Toimarihommia? Hyviä
hommia? Ainakin hyviä hommia. Missä ja
mitä, siitä ei ole vielä varmuutta. Saa
kähmiä.

Niin ja on tässä keretty nauttiakkin, niinkuin
kuva saattaa antaa ilmi.

- TenmuX

oiko olla niin, että syksy lähtee
vetelemään jo viimeisiään? Joko kyse

on vain minusta, tai sitten ajan rakenne on
viime vuosina muuttunut ja se kulkee yhä
nopeammin. Kuitenkin lähestymme niitä
jännittäviä aikoja, kun yhdistysten
sääntömääräiset vaalikokoukset koittavat ja
ensi vuoden innokkaat toimĳat valitaan.
Todennäköisesti tämänkin lehden
ilmestyessä on OTYlle valittu hallitus ja
ylemmät toimihenkilöt toimintavuodelle
2023. Lämpimät onnittelut kaikille
valinnoista!

Syksyn aikana on ehtinyt tapahtua
monenmoista! Syyskuussa aloittivat uudet
tekniikan opiskelĳat, joille on järjestetty
perinteistä sekä uutta toimintaa.
Syyskuussa järjestettiin myös ensimmäistä
kertaa jKv. (jälkeen Koronaviruksen)
Teekkariexcu, jonka tunnelmista pääsette
lukemaan myöhemmin tässä numerossa.
Loka-marraskuun aikana on tehty paljon
taidetta ja kulttuuria laulutapahtumien
merkeissä sekä päästy nauttimaan monien
alojen sisarkilloista, kun Oulussa on
isännöity jopa kolmet Teekkaripäivät.

Hatunnosto jokaiselle, joka on kaiken
hulinan keskellä pystynyt hyvin
keskittymään siihen olennaiseen, eli
opiskeluun. Huhu kertoo, että olemme
päässeet taas nauttimaan lähiopetuksesta.
Vanhemmat opiskelĳat varmasti
kaipasivatkin jo L3-salin raikasta tuulta
kasvoillaan läppärien äärellä vietettyjen
etäluentojen jälkeen.

Usein varmasti aamuluennoilla se
etäosallistuminen on huomattavasti
houkuttelevampi vaihto-ehto, mutta
koitetaanhan jaksaa mennä myös
yliopistolle silloin, kun lähiopetusta meille
siellä järjestetään.

54 Teksuutimet 3/2022Teksuutimet 3/2022

TenmuXin turinat Puheenjohtajan pläjäys

Syksy on Teekkarin parasta aikaa. Mitäs mitäs!
V
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Matkalta jäi hyviä muistoja, -kuvia sekä
exculoki, josta on esitetty jäljitelmä

seuraavilla aukeamilla.

Teekkariexcursio 2022
Legendaarinen Teekkariexcursio tuli jälleen entistä ehompana!

Tänä vuonna excursio suuntasi 21.-22.9. Äänekosken kautta
Otaniemeen, sieltä Porvooseen ja takaisin Ouluun. Yritysvierailut
aloitettiin Äänekosken Metsä Fibren biotuotetehtaalla ja sen
vierailukeskuksessa Pro Nemuksessa, jossa tarjolla oli mielenkiintoisia
näkymiä biotuotteista ja niiden tulevaisuudesta, sekä siitä kuinka niitä
valmistetaan ja missä niitä voidaan käyttää. Kävimme myös
mielenkiintoisella tehdaskierroksella ja nautimme hyvästä ruuasta
tehdasalueella. Mutta silkka firmaexcu tämä ei kuitenkaan ollut: illaksi
excursio käänsi nokkansa kohti Teekkarikulttuurin kehtoa, Otaniemeä!
Otaniemessä excuporukalle oli luvassa mielenruokaa yllin kyllin:
vierailimme ensin Opiskelĳakulttuurimuseossa (aiemmin tunnettu
nimellä Polyteekkarimuseo), jonka jälkeen illalla oli luvassa sitsit
Otaniemen tapaan, tottakai! Sitsit järjesti Kiltojen Ystävyysseura KYS.

Sitsien, jatkojen sekä hyvin hotellissa nukutun yön jälkeen excursio
suuntasi aamutuimaan paikallisiin opiskelĳaravintoloihin keräämään
katseita paikallisilta Teekkareilta, joille lakkilupa on kovin vieras käsite.
Lisähämmennystä aiheutti Oululaiselle lakille tyypilliset piirteet kuten
tippa, kokardit sekä kertynyt patina.

Aamupalan jälkeen excubussin nokka kännettiin kohti Porvoota ja
siellä sĳaitsevaa Nesteen jalostamoa. Täälläkin nautimme laadukkaasta
yritysvierailusta, ja näimme putkiviidakkoa koko loppuelämämme
kiintiön edestä. Saimme oppaalta vastauksen kysymykseen paljonko
tehdas painaa - “vitusti!”.

Tämän jälkeen suuntasimme takaisin kohti Oulua.

Oulun Teekkariyhdistyksen OTYn
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Exculoki
Ensimmäinen päivä

Bussiaika Viesti

03°C ONPA MUUTE KYLYMÄ. PITKÄSTÄ AIKAA EXCU! Terrific!
05:51 TÖÖT ja kyllä kulukee!
5:52 Eilen oli Koneen Kaupunni Kierros, tänään huono olo :c
01°C Jonkun pitää olla vastuullinen aikuinen. Se en ole minä
5:56 Nu ska vi börja vittu
5:57 Jag vill knulla en kvinna.

Har ni kvinna?
5:57 ”Joku ilkeä valkohaalarinen kielsi hauskanpidon…”
5:59 Ihan OK excu.

Moi mää lähen kotiin :D
06:00 Oispa kaljaa +1 +2
06:01 Oispa kuollu tai ees mettillä
06:02 En taĳa saada nukuttua
06:04 Missä töry-video!?
06:05 ^tää, ja johan se kaljattaisi
06:07 ^tää, ja viinattais
01°C <- Tää meni jo
06:08 Runescape-mussiikki oli ku linnunmaitoa korville, on täällä erikoiset töryt!
06:11 Oispa isoa t:
06:13 Oispa töry videonstia
06:13 ^x2
06:15 Jag heter Peter och jag impan erikeper
06:16 Juuh jooh
06:18 Komiaa ja ennen kaikkea nättiä
06:19 “Kirjotin vaan kellonajan”
06:23 8 kirjotti kelloajan väärin ^<- En ollu minä :(
6:24 ”Emmä tullu tänne käyttäytyy” -OTYn PJ -20
6:25 Allekirjotan tän t: OTYn PJ -20
6:27 Oispa nokkahuiluversio
6:31 Joko ollaan perillä?!? >:O
6:31 Paskat housuun!!
6:43 Wake me up samurai, we have a city to burn. also :-DD
6.35 Olispa viinaa =(

6:38 NYT MENNÄÄ WILDUUN
6:41 Langat hukassa solmussa aaapuaaa!
6:43 Korvatulpat ja vastamelukuulokkeet ei riitä
6:43 Reissun eka oksennus :D
02°C Merkillinen kellin aika
6:50 RROOOH!! RROOOH!!
6:52 Raikku laita urut soimaan
6:53 Metsäkone bongattu
06:58 Kaljahan se auttais väsymykseen :( ”Ilman alkoholia ei voi olla viinaa”
07:01 Täällä uhkaillaan paskalla musiikilla
07:03 Alle 5 tuntia että saa korkata. Gokous at ~12:05
07-07 [Kuva 1: Kullikello]
7:15 Oli hyvä aamucac aakkosasemalla
7:24 Tunsin jonkun tulevan pääni päälle
7:26 Kahvit loisku :c
7:28 Metsässä kuuluu röbötintin ja paloviinakärjen laulua
04°C Metsässä kukkia on
7:33 Hyvinvointi unohtui Ouluun, voidaanko palata hakemaan
07:34 Silmässä oli karva mutta nyt ei ole enää
07:38 Tämä on Big Brother, X nyt päiväkirjahuoneeseen: No siis X: ”nosiis:-D”
7:40 Omps je
06°C Töryt lähti soimaan, hyvää
7:43 Keskisuomeen!
7:44 DJ:lle kiitos!

Oispa kaljaa
07:48 Joopa joo :D
07:49 Ikkunasta näkyy ruska.

Teekkarin mielessä tuska.
illalla leposĳaksi puska.
haalareissakin kusta.
lakin päällyskin on nyt musta.
kiitos kun sain unikaverin susta.

07:58 gm aikasee
7:59 näky vesistööö, otin hörpyn kahvista…
8:00 Helvetin hyviä makkaroita!
8:01 Be a man!
8:04 Kyl tää tästä vielä raittiiksi

muuttuu
8:05 Voiko selvin päin olla

hauskaa?
08:07 onks tää joku irkki??!
08:11 ~12.05 gokous peruttu, jos a) kellään ei ole pulloa tai b) ei pysähdytä

alkossa ennen sitä.
[Kuva 2: isopropanolin kotitehtävät]
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[Kuva 3: Kiisul on janu]
08:22 Kummun kesämiehellä käteistä :) <- fakta homma
08:21 Tämä on vettä.
08:22 Mitä kaljaa sitä ostaisi?

a) Karhu b) Koff c) Karjala
^tää

8:26 Oispa…
08:28 KaljaTJ ~ 3h 32min
08:29 Pillu pillu pillu he
08:30 Oliko tää nyt se puuvillapillu?
08:31 SIM-kortti kuoli 8:07 ja uus jäi kotia ”:D”
08:36 Onneks on jano
08:44 ”Sanovat että mulla on iso kyrpä”
08:45 X: ”aaaaAAAA! Kahen Kilon Siika!”
8:49 Ti-Ti Nalle

[Kuva 4: Ti-Ti Nalle]
8:49 olispa viinaa
08°C JYTÄNG SHANGHAI,,, OISPA LISÄÄ BASARII,,,
08:53 Where are they taking the hobbits?
8:55 sanattomaksi vetää
8:56 oispa puuta
8:58 Rip Vesku ja Ellu :c
09°C Napsaa
09:00 Hattu päästä Veskulle
09:00 HiRVI
9:00 Oulun yliopisto spotattu
9:01 MITÄ VITTUA?!
9:02 Lepposa matkan alku
9:04 Kohta tehtaalla!
9:06 Portit aukiaa!!!
---
12:31 Metsä Fibre oli tosi kiva <3 kiitti 7eemu t. PJ
12:31 Nyt on viina t
11°C <7eemu> NONNIH
12:33 Puoliväli ylitetty!
12:34 Stickerspämmiä
12:34 Teekkarirykmentin juomavarastot täytetty
12:36 MURJAA!!!
12:36 Vesistöpeli alotettu
12:37 STÖÖÖ!
12:39 MISSÄ VITUSSA mä OON??!
12:40 SIM toimii ja viski maistuu
12:11°C Ei sanottavaa

12:43 lyrps lyrps
12:50 oisko seukki ABC:l kusitauko?
12:51 Mennää eteenpäin ja näin
12:54 Baby don’t hurt me
12:55 Riittääkö tää vihko koko matkaks?!?!
12:57? Alkoholi on hyvää
12:58 vesistöö
13:01 Vaikka oon juonu ainaki 100 kertaa viinaa nii oon 100% ainaki kunnossa

vaikka 100 oon
ainaki viinaa juonu kunnossa

13:03 < > ISO a = TRUE
13:06 Vitun vähän vesistöjä täällä Järvi-Suomessa
11°C Nonii!!! Päästiin hommiin
13:10 Ny o magiaa
13:12 Hedelmäsalaatti maistuu, ja viikset.
13:14 Koska vessaan?

XDDD lol
13:16 mun alkoholismista tehdään pilaa :C <- ihan oma syy xD
11°C RyyR
13:17 Röböttelyy
13:18 Tahdon superhienon Ladan
13:21 äkkiä pois Jykylästä
13:23 Äkkiä känniä
13:25 Bläkkisspämmi vituttaa >:-(
13:26 Ohitettiin Hupeli – oispa hupeli – TenmuX
10°C <7eemu> Ei meinannu pitää pokka pelissä :D
13:40 Rekkakuskilla ei viiksiä :C
13:47 Ei viiksiä tälläkään vitun kuskilla
10°C Kusellehan tuo tahtois…
-15°C Kihikihi
13:50 mun paikka on hukassa ja Prose on keskellä käytävää -> E on Love
13:53 Mulla on viikset ja oon rekkamies
13:54 < > ostakaa mörköjä 2€ kpl
13:56 <Kal3vi> suosittelen excusormuksia. HF
13:59 <isopropyl> Ebin :D
14:00 ----Kusitauko----

Joko ollaan perillä
14:02 Fuck the dealer kierros n/n+1
14:03 Kuseminen oli taivaallista!
14:04 Kunnioitettu sotasankari, eversti Johan August..,
14:07 Viiksien määrä lähestyy nollaa
14:07 joku saa kohta
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10°C <Cs_Sonja> kiitos pistepörssin johdosta!
Vihdoin oikea mies ajoi rekkaa! VIIIIXET <3

14:10 <kuolĳo> Onko nuista edes vastusta bläkkiksessä
14:13 <pirtuloe> Menkää töihin P.S. teillä kaikilla on syntaxierheet
11°C The state of space, the state of space
14:16 [Kuva 5: Sika]
14:20 YRKKISTÄ ;)
14:21 Lempi kiltani on yrkki, perseessäni on nyrkki
14:23 Mitä vittua joko nää kerkesit panna!?
14:24 <Kal3vi> ei me otitlaiset tämmösestä pillun syöjästä tiietä, voisko joku kertoa

tälle fuksille, että mitä? Excuviski oli onnistunut 60€ sĳoitus
14:27 <CS_Sone> En muista enää mikä laskettiin äsken saamiseksi. Tädillä kaatu

lonkerot syliin nyt on haalarit märkänä :C
14:33 <Iso P.> Lisempää viinaa
14:35 <Bonglord> Vittu ku maakaasu on hyvvää
14:36 Saatan olla humalassa
14:38 Hyvin ikävä tapahtuma :(<3
14:41 Ihan OK, mutta ootko kattonu Simpsonit sarjasta jakson himo läski Homer?

Siinä esiintyy koko Simpsonit perhe, joten myös Bart Simpsons Homer poika
fanit saavat nauraa ja naurattaahan se tietty myös vaikka Homerin läski
kuteet ja muut :D kannattaa kattoo nopee

14:43 <pirtuloe> Ihan ok. Mä lähden kotiin
14:44 Pakollinen input ;)
14:48 ja Naurattaahan se :D
14:48 OLI VIIKSET!!!
14:52 En tiiä mitä tapahtuu
14:53 <TenmuX> Ompahan esitelty :) ja isäntä on vegaani :3 /STOP
15:33 Kuka jää kyydistä? Veikkaus pystyyn
15:35 Koneinsinöörikilta vetää viinaa joka ilta
12°C Pääseeks mukaan?
15:39 Saispa EDiä!
15:41 Muistakaa Mappro 13.10.2022 T: Tyyne <3
15:41 Saunan paras parkki on siellä missä Marsoa vituttaa.
15:42 <pirtuloe> hubs
15:44 Meidän kilta <3
15:45 Guumoddaa kun en tiiä mitä sanoa mikkiin :O
15:46 ei viddu meil samit :D
15:47 Stratg. mitat 195 112 48
15:48 GTA VI vuodot kattokaa!
15:50 Vitu kova kuunnella Motörheadia ja ajaa vittu fuck ass
15:51 <isopropanoli> 5/5 maistuu salami
12°C <CS_Sonja> Hevosmiehiin voi aina luottaa VIIIIXET

15:54 <kuolĳo> Hei, olen humala =)
15:55 maistuu
15:57 OTiTin halko?
15:58 Miten tää nyt taas on mulla
15:59 Miten voi olla jano vaikka on juonu koko päivän
16:00 VIIIIKSET
16:02 Andy on mun idoli
16:04 Taas mennään saatana!
13°C Fuksin pikkusiskon puhelinnumero??!
16:04 No vittu unohtu ^
16:06 <Kal3vi> joo ois halko. husp. unohtu myös sanoo et 9. excu ja oon järkänny

3 kpl excuja. kiitos hyvästä excu matkasta! vielku sais kakyoin laugh remixin
soimaa.

16:10 tytöt ottakaa yhteyttä
16:11 teekkariexuut<3
13°C Monitoimikenkä mallia 69
16:18 Hei onko joku kärryillä, onko ollut enemmän viiksellisiä vai viiksettömiä

rekkakuskeja? Jos tiiätte niin vastatkaa tähän, näkee sitten jälkeenpäin mikä
tilanne ollu :)

Vastaus: Vitusti enemmä viiksettömiä…
16:23 tytöt älkää ottako yhteyttä
16:28 Aika epätoivoista laittaa puhelinnumeroita…
16:29 ^TääÄÄäää…ää. auTS
16:29 <Teemu7> Pikkuhiljaa perillä
16:32 Kehä I
16:34 Ollaanko me Vantaalla?
16:36 Nythän ollaan Suomen Oulussa
16:37 Foppa-juttu havaittu tien-varressa
16:38 Ei ole normaalia ihmiselle olla Kehä III sisäpuolella
16:39 Oispa ABC
16:40 K.O.N.E.
16:41 YRK
16:42 SvenskaFinska? Jävlar Nu kör vi
16:43 Tammisaari kuuluu Raaseporiin \ mikä kuuluu Länsi-Uudenmaan

pelastusalueeseen.
16:44 Suomenruotsalainen ja Pillunsyöjä siitä perään By: DJ Sone takapenkissä
16:45 millon ollaan perillä?
16:46 kohta ollaan perillä.
16:47 <Kal3vi> maistuu maistuu
16:49 Pizza on parasta kylmänä
16:50 Kohta otaniemessä
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Exculoki
Toinen päivä

Bussiaika Viesti

11:00 <JULLE> HYI VITTU
11:55 <pakkohiplaus> mä rakastan sua!
11:56 Liikennetötsä :O
11:57 Ei oo fresh
11:58 Niin hyvää pizzaa
11:58 NYon fresh
11:59 Purkka pelastaa.
12:00 Vittuko muistanu pölliä liikennemerkkejä
Kyynärpää Kohta nytkähtää
12:03 Oli varmaan hauska ilta, muistais vielä jotaki
12:05 Hotelli teki tästä leporeissun
12:06 Nimien mölisemisiä
12:07 Möli öli
12:08 Dokaniemi oli kokemus
12:11 Oispa ABC
12:12 LOL 1212
12:13 Vois mennä Turkuun
12:14/13°C Aina saa hävetä. Wanha joutu nousee kiikkustuolistaan
12:14 Nyt mennään Turkuun
12:15 Joko ollaan Otaniemessä?
12:18 Joo-o semmosta
12:19 <TenmuX> Oloni on hyvä.
12:20 Tarvitsette Jeesusta _KAIKKI_
12:23 Olispa ViiNAe
12:23 <7eemu> aaaAAAugh
12:26 Tää ei ollu mikään lepokoti.

PS. Puhallutetaanko portilla? =D
12:27 Lähettäkää Jeesus bussin perälle
12:27 Anttu on vielä kännissä lol :D
12:30 1h 7min päästä on hassu kellonaika
12:31 Kello on 12:32
12:34 Ei ole Jumalan suunnitelma tämmöinen
13°C [ 6: Jeesus 1]

12:40 miumiu
12:43 12:43
12:44 Moi
12:46 Ei saatana joko perillä
12:49 Voin tuntea hyvän olon joka huokuu bussissa :)
12:52 <Kal3vi> Ompa fresh olo ja ollaan nesteellä. Vähän houkuttas vaan ryys..
12:53 Nyt neste ja kohta nesteytys
---
14:17 kierrokselle->
14:18 Oispa nestettä
14:19 Oispa vesistö
14°C Suosittelen vettä kaikille
14:19 Super hyvä esitys!
15:05 Nyt kun on ihmetelty Nestettä, voi juuva nestettä
15:17 Suuntana Vierumäki
15:08 On viinaa
15:12 <7eemu> Nyt alkaapi neste maistumhan… Nonnih…
15:15 ”Tehdään pelkkää kulttuuria ja taidetta” -OTY PJ 22
15:21 Juokaa vettä ja vaihtakaa sukat
15°C Juokaa!!!
15:22 Röbödii röbödäy
15:24 -”Albert Einstein”
15:25 t. Barack Obama
15:26 SIK sai 6G toimimaan
15:28 Pierumäki :D :DDD
15:29 SIK loi vahvistimen
15:30 On kyl protip tuo sukkien vaihto, oho nimi unohtu: <Kal3vi>, en silti vaiha.

huomenna töihi, mut jospa nyt vähä kalĳaa!
14°C ”Aina voi ottaa enemmän, kuin ei yhtään” -Hullu Hatuntekĳä
14°C <Kuolĳo> Lämmin kalja on hyvä kalja
15:39 Ainoa kalja loppui :(

Pakko ostaa lisää
14°C SIK sai 69:n toimimaan
15:42 Taidan juoda kohta Jallua.
15:46 Vettähän se vain oli
15:47 Ei ollu ryyppyreissu
15:48 Älä puhu paskaa
14°C Buying GF
15:50 Ristinolla :)!! kuka voittaa

[Kuva 7: Ristinolla]
→ X voittaa -Teemu10
→ VOITIN PELIN!
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18:29 Munuainen kipee ja naama punottaa
16;11°C Ajatukset jäi Otaniemeen

Ei kukaan oo nähny?
18:30 Ompa aika lämmin. vittu nimi unohtu taas: <Kal3vi>, asiaan

→ kulli pippeli, kulli meni pilluun, ah
18:32 Iso väsy kalja
18:35 Mitä vitun tissiposkirekkakuskeja täällä on ku kellään ei oo viiksiä saatana
18:37 Syödään pillua
18:?? YRK seksiturismi vinkit Vaasaan

”En pillan, tack so mycke.”
=”Yksi pillu, kiitos.”

10°C Päivän polttava kysymys… Saiko kukaan
10°C KANNAAAA
18:50 KALIAAAA
18:52 KANNAAaaAaAaAA
19:11 <TenmuX> TääÄÄää
19:13 ”Miten se on siellä eikä täällä?”
19:18 <7eemu> ÄäääÄÄäÄääÄÖ
19:27 Lempiharrastukseni on pitsa
19:31 ”Tuli haettua illalla kunnon majokankku”
19:34 -||- ihan ok, liikaa rasvaa
19:38 *kuolema*
19:45 Wuff <- oon tää koira
19:48 JOO
19:49 Hirvaskankaalle
19:50 Aamu alkaa AAAAAAA lla
20:34 Pärisee 12v ES
20:35 Halkokasa on saapunut, toistan, halkokasa on saapunut
20:36 Haloista sitten leirikyrpiä
20:37 Oispa halko perseessä
20:38 Saisimpa halkosta
09°C Tahon kottii
20:40 Millon ollaan Otaniemessä? Otaniemi peruttu, Kuusamon kautta Oulu
20:44 Pillimehu on hyvää
20:45 Linnanmaalla jatketaa YV AV
20:49 <Kal3vi> Ulkona alkaa olla pimiää. oli kiva sää istua bussissa tänää.

japadapadapadapadapaduuuuu. jos nyt yksi alkoholi vielä.
09°C SIKin seksivinkit

- ei tarvi housuja
- lakki suojaa seksitaudeilta
- tarvit neulan ja lankaa
- kysy ”kuinka vanha oot?”

21:00 Ei saa enää ostaa alkoholĳuomia,
[Kuva 10: Pullon läpsimistä]

07°C Se on semmonen juttu että…
07°C Aloimpa puhhuu vähä levveemmi

pikkuhiljaa
21:08 Kiva istua kahen konelaisen välissä

ku ne alko puhumaan inttĳuttuja
Meinasin sitte alkaa kirjottaan
puhelimella dipan äkkiä valmiiksi
Mutta onneks ne sitte lopetti.

21:12 Kiva olla ^ motivaatioksi B
t. konelainen

21:14 Gone :D:D
21:21 Millon ollaan perillä?
21:26 Viinaa voisi tislata. Vittumaista hommaa atseotroopin takia. Atseotrooppi on

poikkeama Raoult’in laissa, jolloin höyry- ja nestefaasien välillä ei ole
Konsentraatioeroa Koska faasien välinen konsentraatioero toimii tislauksen
ajavana voimana, niin se on siis mahdotonta.
[Kuva 11: Tislauskolonnin prosessi- ja instrumentointidiagrammi]

21:45 Aion mennä kahesti naimisiin, Wesibussi on hääauto molemmilla kerroilla.
22:06 Täällä alkaa olla hyvä meno
22:16 mi mi mi mimiumimiumimiu
22:17 vuh vuh vuh vuh vuh
22:20 Ei katsota ponroa
22:22 Ei jouda kun joku mulkku on siel netis
22:25 kakskytkaks ja kakskytviis
22:34 Vompatin kakka on Pub Kuution eli kuutioiden muotoista
22:36 Naapuri, Tiikeri & MunaaaAAaaGHh
22:40 Kunpa joku paskois kuutioita niin voitais rakentaa paskamaja
22:45 <Teemu7> Bussi on muuttunut etu-

ja takavetoiseksi eli neliveto on
saavutettu.

Avajaisia on pidetty.
22:51 ?
22:57 Kärsämäellä kärsitään
22:59 RGB Cock ← *COC
23:01 Sipsi suussa
05°C Täällä on lätkäkeskustelut
23:06 Takapenkissä menossa jiikiekko-

keskustelut pitkästi yli toista tuntia.
Kalevi laitto hyvän biisin.

03:14 π
23:23 VÄÄl välivesi on hyvä muistaa välissä.
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Näin toteaa Wikipedia Sähköpäivien suosituimmasta
artistista, joka on nähty osana päivien ohjelmaa jo
vuosia. Master Blasterin suosio on kiirinyt jo
muidenkin kuin sähkötekniikanopiskelĳoiden
tietoon ja tänä vuonna lähtikin myös OTYn hallitus
kokemaan tämän kulttuurikokemuksen.

Aloitettiin MasterBlaster kokemus pitämällä
rastia osana Sähköinsinöörikilta ry järjestämiä
Sähköpäiviä ja sen rastisuunnistusta. Rastin
ideana oli Aliaksen tapaan selittää sähköön
liittyviä sanoja joukkueelle kahdessa minuutissa
mahdollisimman paljon. Hardcore mode
vaihtoehtona oli esittää sanat pantomiimi
esityksenä. Selitettävät sanat olivat yllättävänkin
hankalia selittää ja parhaiten suoriutunut joukkue saikin
12 sanaa selitettyä oikein.

Rastikierroksen jälkeen olikin aika suunnata kohti Basso
Clubia ja illan pääesiintyjän, Master Blasterin keikkaa!
Todelliseen opiskelĳabileiden tapaan juhlat aloitettiin jo
Basso Clubin jonossa, jossa päästiinkin hieromaan
tuttavuutta ulkopaikkakuntalaisten sähkötekniikan-
opiskelĳoiden kanssa.

“Master Blaster on saksalainen yhtye, joka soittaa
elektronista tanssimusiikkia sekä trancea.”

Sähköpäivät &
MasterBlasterin keikka

OTYn hallitus testaa:

Etkö päässyt paikalle?
Ei hätää!
Kotitekoisen Master Blaster kokemuksen pääset
kokemaan, kun otat tämä sivun oikeasta alareunasta
kiinni ja vaihdat sivua todella nopeasti, huutaen
samalla “MASTER BLASTER”. Näin pääset mukaan
aitoon värien välkkeeseen ja meininkiin.

[Kuva 12: välivesi]
23:26 Pissa :D kakka :D
23:27 <Kal3vi> viimonen kalja pian juotu, ounou . Onneks epsku viskiä on vielä!

Kiitos, olli huikee excu!
23:29 Vettähän se vain oli
23:31 Tässä vaiheessa takapenkki on katalysoitu ja excubussista tuli Wesibussi
23:37 RIP karavaanarien rauha
23:38 Tästä hyvästä ne alkaa kara-vaania meitä, rippistä tosiaan
23:50 TEKnillisiä vikoja
2352 J O o
05°C <7eemu> Helvetin 8. kerros, täältä tullaan
23:55 Excursion helvetillinen taso on excumestarinsa näköinen
23:58 Homn
23:58 VIIkset
00:07 DAY 3!
06°C Liminka! Äkkiä pois
00:11 Oulu tulle niin minä kin
00:13 7°C
07°C T<3A
00:14 ^insesmii bro
00:15 Oon ines. toi on mun juttui, Bro.
00:19 Kapteenin lokikirja päättyy.

Sen pituinen se.
[Useita kuvia]

Lokin tulkkaus digitaaliseen muotoon: 7eemu
Kuvien digitalisointi sekä excukuvat: TenmuX
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Kuultiinkin monta kommenttia siitä, kuinka Oulussa on kylmä ja tuulee ja hajukaan ei
miellytä. Jonossa ollessamme bongattiin myös itse Master Blaster menossa
valmistautumaan illan keikkaansa varten!

Bassossa iloksemme huomattiin, että itse Master Blaster jakoi nimikirjoituksia, kuvia sekä
myi omia haalarimerkkejä! Nopeasti jonoa alkoikin kertyä paikalle, mutta mahduttiin
hyvin joukkoon mukaan jonottamaan. Saatiinkin omat nimmarit, valokuvat itse Master
Blasterin kanssa sekä vuoden 2022 Master Blasterin haalarimerkit! Haalarimerkissä
tosiaan lukee vuosiluku 2022, onkohan tämä siis mahdollisuus aloittaa keräämään tätä
haalarimerkkiä vuosittain?

Keikka alkoin lupaavasti kun ilmoille pärähti soimaan
mahdollisesti Master Blasterin ehkä tunnetuin kappale,
How old are you. Tämän kipaleen tahtiin päästiinkin
tanssimaan ja hurjimmat hullaantuivatkin sen
sulosoinnuista jopa niin, että paidat lähtivät päältä! Huh
mitä tunnelmaa! Tämän jälkeen keikka jatkuikin bängerillä
toisensa perään ja tanssia sai sielunsa kyllyydestä aamuun
saakka savukoneen pauhatessa ja strobovalojen
loistaessa.

Keikan jälkeen suunnattiinkin mäkkäriin iltapalalle ja
fiilistelemään päivän tapahtumia. Ehdottomasti vuoden
paras Sähköpäivät-tapahtuma ja Master Blasterin keikka!

a) 69 :) b) 8 c) 14
Vastaus: Neljätoistakertaa.

Kuinkamonta kertaa jutussa onmainittu
Master Blaster?



Tuulahdus maailmalta - pt2

Nasi lemak on
Bruneissa, Malesiassa ja Singaporessa
tunnettu ruokalaji, joka sisältää
useinmiten kookosmaidolla ja pandan-

lehdillä maustettua riisiä, uppopaistettua
kanaa, pähkinöitä, anjovista, kananmunan ja

kastiketta. Tätä ruokalajia löydät lukuisista eri
Hawker centereistä ja todellakin kokeilemisen arvoista.

Paras tapa aloittaa aamu on syömällä aamiaista kampuksella.
Paikallisena erikoisuutena löytyy kaya toastia, joka on
kahden paahdetun leivän välissä voita ja kaya-hilloa
(jotain kookosjuttua se on). Tämä leipä paranee vielä
kun sitä dippaa mukana tuleviin puoliraakoihin
kananmuniin. Mikäli kampuksen ulkopuolella haluaa
samaa herkkua nauttia kannattaa suunnata Good
Morning Nanyang Cafeen. Se on monen hyväksi
toteama paikka.

Makumatka Singaporeen
Vaihto-opiskelun parhaita puolia on uuteen kulttuuriin tutustuminen

ja mikäs sen parempaa kuin aloittaa ruokakulttuurista. Tässäpä siis
suositukset Singaporen ruokatarjonnasta.

Avataan näin alkuun pari äärimmäisteknillistä termiä helpottamaan lukemista:

• MRT = Mass Rapid Transit, eli paikallinen metrosysteemi.

• Hawker center = Paljon eri ruokakojuja sisältävä keskus, jossa on pöytiä ja tuoleja
(vrt. food court).

Char siu on kiinalaista, eritysesti
kantonilaistyylistä grillatua sianlihaa.

Tätä vahvan makuista lihaa ajatellessa
herahtaa vesi kielelle. Ateriana

ostettaessa kylkeen saa nuudeleita tai
riisiä sekä jonkinlaisen keiton. Erityisesti

hyvää versiota tästä löytyy Kovan MRT-aseman
vieressä löytyvästä Hawker centeristä.

Kanariisi (Chicken rice) on
ylivoimaisesti suosituin ja helpoiten

löydettävä ruokalaji Singaporessa. Sitä
kutsutaankin epävirallisesti kansallisruuaksi.
Yksinkertai-suudessaan ruoka on maustettua
riisiä, kanaa sekä liemikeitto. Simppelistä
rakenteesta huolimatta on kanariisi äärimmäisen
herkullista parhaimpien kojujen ansaiten jopa
Michelin-tähtiä sen ansiosta. Suosittelen siis suuntaamaan

joko Chinatown Complex - tai Tiong Bahru Food Centeriin.

Bah Kuh Teh on porsaankylkeä yrttiliemessä kera
muiden lisukkeiden sekä riisin. Tämä kiinalaisia
vaikutteita sisältävä ruoka on suosittu ruoka
Singaporessa ja Malesiassa. Ruoka on erittäin
herkullinen, sielua lämmittävä sekä täsmähoitoa
krapulaan.
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Roti prata on intialaisia vaikutteita omaava litteäleipä,
jota nautitaan kastikkeen kera. Hieman naanleipää
muistuttavaa (mutta parempaa) löytyy useimmista
Hawker centereistä. Saatavilla on myös täytteellisiä
versioita, jotka ovat todellakin kokeilemisen arvoisia.

Satay on maustettua,
varrastettua ja grillattua lihaa, joka tarjoillaan
kastikkeen kera. Satayssa käytettävä liha voi olla muun
muassa kanaa, lammasta, possua tai nautaa. Parhaat
satayt löytää Lau Pa Sat nimiseltä Hawker centeriltä,
mutta kannattaa olla oikeaan aikaan liikenteessä ettei

jää ilman.

Laksa on Kaakkois-Aasiassa suosittu mausteinen
nuudeliruoka. Laksa koostuu nuudeleista,
täytteistä muun muassa kasvikset ja tofu sekä
kookosmaitopohjaisesta keitosta. Ruokaa voi
tuunata valitsemalla täytteitä oman maun mukaan
sekä sitä on saatavana useissa Hawker centereissä.

Ais kacang, kirjaimellisesti ”papujää”, on
yleinen jälkiruoka Malesiassa, Singaporessa ja
Bruneissa. Alkuperäinen versio tästä
jälkiruuasta sisälsi vain höylättyä jäätä ja
kidneypapuja. Nykyään Singaporesta
löydettävässä annoksessa on usein lisänä
attap cheetä (jonkin sortin siemeniä?),

kermassa keitettyä maissia, ruohohyytelöä,
cendolia sekä erilaisia siirappeja päälle
kaadettuna. Parempaa jälkiruokaa China Townin
kaduilta et saa.
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Teekkaritarra
&Opiskelĳa-alennukset

Viereisellä sivulla on lueteltu tällähetkellä voimassaolevat tarraedut.
Näitä rahanarvoisia etuja kannattaa hyödyntää!

Teekkaritarra on osa oululaista Teekkarikulttuuria. Tarran tarkoituksena on rikastuttaa
Oulun yliopiston tekniikan aloilla opiskelevien elämää ja tuoda Oulun palveluita
opiskelĳoiden käyttöön. Monella yrityksellä on myös heidän omat opiskelĳa-
alennuksensa, joita pääset hyödyntämään opiskelĳakortilla. Teekkaritarran alennukset
ovat erikseen OTYn sopimia lisäetuja jäsenistölleen, jotka saat käyttöösi näyttämällä
Teekkaritarraa. OTYn ja Teekkarikiltojen tapahtumien lipuista saa usein myös alennusta
Teekkaritarralla.

Teekkaritarran saa liittyessään OTYn jäseneksi, tai hukkuneen tilalle voi pyytää uutta
OTYn toimistotunneilta Teekkaritalolta. Tarra kannatataa liimata esimerkiksi kulkukorttiin
joka pysyy aina matkassa mukana.

Teekkaritarralla -10% kaikista tuotteista, poissulkien helium. Muistathan, että alennus on
henkilökohtainen. Et voi siis siirtää etuutta sukulaisille, ystäville, kavereille yms. Jotta olisit
oikeutettu alennukseen, tulee tarra esittää kysymättä ja ennen maksutapahtumaa.

Kaikista isoista hanajuomista 1 euron
alennus ja pienistä hanajuomista 50
sentin alennus. Lisäksi Titanikki-

maistelulautasesta 1 euron alennus.
Sunnareilla (sunnuntaisin 18-00)

Olut ja Siideri 5€
Viini 5€

Shotteja 2€
Opiskelijatarjouksia

Pelejä, skaboja, tapahtumia

Opiskelijakortilla tai
Teekkaritarralla 15% alennus

kaikista tuotemuodoista: pullot,
growlerit, lasit sekä merch

Tuoteryhmästä riippuen 10-20%
varaosista Teekkaritarraa

näyttämällä maksun yhteydessä

Perinteiset kiltadrinkit, lisätty
kahdeksantena kiltadrinkkinä Olto

kanta-asiakasiltamat
1€ alennus hana ja listajuomista
1€ alennus shoteista listalla: lökö,

söpö, rapa, fisu 3,5€
mustikka, mansikka, vadelma

kuningatar, pikku2 shotit 3€
Alennuksen saa näyttämällä

Teekkaritarraa tiskillä ennen maksua

26 Teksuutimet 3/2022



Verkkosivut
www.oty.fi

Facebook
OulunTeekkariyhdistys

Instagram
@oulunteekkariyhdistys

Twitch
twitch.tv/oulunteekkariyhdistys

Telegram-tiedotuskanava
t.me/OTYtiedotus


