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iimein on koittanut aika viimeisen
puheenjohtajapalstan. Edellisessä

palstassa spekuloinkin, että pian
todennäköisesti olisi jo OTYllekin uusi
toimikauden 2023 hallitus ja ylemmät
toimihenkilöt valittu ja nythän tilanne on
juuri tämä! Onnittelut vielä kaikille valituille,
voin hyvillä ja varmoilla mielillä todeta, että
ohjakset siirtyvät hyviin käsiin. Onhan mieli
kuitenkin vähän haikea, kun tämä vuosi
tulee päätökseen.

Omasta puolestani haluaisin hyvin kliseisesti
kiittää kaikkia, joiden kanssa tämän
kuluneen vuoden aikana olen päässyt
toimimaan. Kaikenlaista sitä on taas vuoden
mittaan järjestetty ja onneksi myös päästy
nauttimaan näistä järjestetyistä
tilaisuuksista. Ja, kun ahkerasti on kiertänyt
yhdistystä edustamassa kaikenlaisissa
kissanristiäisissä, on vuoden aikana kertynyt
ainakin itselleni hurja määrä uusia
tuttavuuksia ja jopa ystäviä, jotka varmasti
säilyvät tulevaisuudessakin.

5 annosta
20 minuuttia
130 kcal / annos
- - - - - - - -
3–5 dl karpalomehua
½–1 dl sokeria
1 appelsiini
5 neilikkaa
2 tähtianista
1 kanelitanko

tarjoiluun karpaloita

1 plo. JP Chenet Caber-
net Syrah -punaviiniä

**Reseptiä ei ole keksitty
itse vaan se on peräisin
Hartwallin netisivuilta.

1.Mittaa karpalomehu
kattilaan ja sekoita
joukkoon sokeri. Jos
käytät sokeroitua
mehua, riittää vähempi
määrä sokeria.

2. Pese appelsiini ja
leikkaa se siivuiksi. Lisää
siivut kattilaan yhdessä
neilikoiden, tähtianisten
ja kanelitangon kanssa.

3. Kuumenna
kiehuvaksi ja anna
kiehua hiljaa poreillen
10 minuuttia. Sekoita
joukkoon punaviini ja
kuumenna höyryäväksi.

4. Tarjoile
punaviiniglögin kanssa
karpaloita perinteisten
rusinoiden sĳaan.”

Tsemppiä kaikille tulevaan vuoteen
2023 ja…

Kahden tievavuoden aikana pestiin
liittyvät nakkihommat ovat sulautuneet
osaksi arkea, ja tuntuukin aika
kummalliselta lopettaa esimerkiksi
sähköpostilistojen kyttääminen ja
lehtĳuttujen metsästys. Onko tämä nyt se
kuuluisa “kuoppa arjessa”? Tätä
odotellessa on ollut hyvää aikaa
jäähdytellä ja taittaa käsissäsi oleva
vuoden 4. ja viimeinen Teksu.

Poikkeamatta muista, tämänkin Teksun
kansi on enemmän tai vähemmän
tummanpuhuva ottamiani tapahtuma-
kuvia. Alkuvuonna voimassa olleet
kokoontumisrajoitukset loivat omaa
jännitystä siihen, milloin ja missä
tapahtumia voidaan järjestää, ja miten
niistä saa mielekkäitä kansikuvia. Onneksi
tästä vitsauksesta ollaan päästy eroon.

Tämän lehden lopusta, viimeiseltä
aukeamalta löytyy pohdinhtaa ja vinkkejä
siihen, miten Teksu tai muu vastaava lehti
voidaan tehdä, ja miten se ehkä
kannattaisi tehdä. Se, miten kannattaisi
tehdä ei läheskään aina mukaile tätä
kulunutta vuotta, mutta jossain
ideaalimaailmassa homma voisi toimia
jotakuinkin noin. Tuota ideaalitilannetta
tavoittelee ensivuonna varsin pätevä
joukko tiedotusvastaavia ja pää-
toimittajia, joille haluan toivottaa
jokaiselle mukavaa sekä antoisaa alkavaa
vuotta!

Näin loppuun vielä kiitokset kaikille
tänävuonna Teksun toimituksessa muka-
na olleille, JoTKulaisille, toimikunnan
ulkopuolisille sekä tietysti kaikille
lukĳoille ja muuta tiedotusta seuranneille.
Ilman teitä tätä lehteä ei olisi!

ai ainakin melkeen. Pidän nyt vielä
hetken hanskoja kädessä jotta tämä

Teksu saadaan kunnialla maaliin. Ihme
kyllä, tästä tuli pisin Teksu vuosiin 44
sivun pituudella. Siitä paljonko tästä
lehdestä on kuvia tai tyhjää tilaa, ei
tarvitse kuitenkaan keskustella.

Viimevuonna tähän aikaan joulu-
Kampparin vastaavaa palstaa kirjoittaessa
päälimmäisenä tunteena oli jännitys
alkavasta vuodesta, uudesta pestistä sekä
siihen kuuluvasta Teksuutimien taitosta.
Vuosi on vierähtänyt kuitenkin yllättävän
nopeasti ja helposti, voisi sanoa jopa
olleen hauskaa. Nyt päälimmäisenä
tunteena on helpotus sekä pieni jännitys
mitä seuraava vuosi tuo tullessaan.

Omalta osalta ensivuodelle on tarjolla
taas niitä hyviä hommia, mutta sillä tavalla
erilaisia hommia, että tievan hanskat
putoavat, ja jää seuraavien nostettavaksi.

Henkilökohtaisesti olen henkeen ja vereen
(j)ouluihminen, joten olen äärimmäisen
innoissani taas pian saapuvasta joulusta.
Joulun aikana tyypillisesti päästään
kerrankin rauhassa rentoutumaan sekä
nauttimaan erinomaista ruokaa.
Mahdollisesti myös näkemään perhettä ja
sukulaisia sekä kehuskelemaan heille,
kuinka meistä kaikista vielä jonain kauniina
päivänä tulee diplomi-insinööri tai
arkkitehti. Itselläni on joululomalle myös
erittäin tärkeä projekti, nimittäin omien
haalareiden päivittäminen vuoden aikana
kertyneiden haalarimerkkien osalta. Mikäli
teillä ei samanlaista aikaa vievää projektia
ole, voitte harkita lomalle esimerkiksi glögin
valmistusta. Koska itselläni ei tästä
prosessista juuri kokemusta löydy, kysyin
neuvoa viisaammalta, eli yhdistyksemme
Oulupukilta:
Minä: “Olli, miten valmistetaan glögiä?”
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Teemun viimeiset(?) turinat Puheenjohtajan palsta

Näpit jäässä Ja hanskat tippuu!
VT

Olli: “Varmaan laittasin punkkua ja siihen
glögimausteita.”
Olli: “Esimerkiksi vaikka näin:

… Koittakaa vaan jaksaa!

Punaviiniglögin resepti**

Hyviä lukukokemuksia toivottaen ja
hanskoja pikkuhiljaa kädestä ujuttaen,

Tuukka “TenmuX” Lehtinen
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Näin ollen päätimme
Teekkareiden kesken
tehdä voitavamme ja
lähteä päiväkahville.

Kahvia Kauppahallilla
OTYn

- tempaus

Kahvittelut järjestettiin Oulun
Teekkariyhdistyksen Tempaus- ja
Kulttuuritoimikunnan (TeKuToKu)
toimesta puoleltapäivin lauantaina
10.12.2022.

Tempaus oli menestys, sillä paikalle
saapui sankoin joukoin Teekkareita
tukkien hetkellisesti kauppahallin
käytävät jonot-taessaan hallin
päädyissä sĳaitseviin kahviloihin.
Kukapa sitä ei haluaisi kahvitella
Teekkarikavereittensa kanssa?

Pöytäpaikat täyttyivät äkkiä ja
käytävilläkin riitti
vipinää kaikkien
avonaisten
myyntikojujen
edustalla. Kauppa-
halliin saatiin siis
aikaiseksi ainakin het-
kellisiä korostuneita
elonmerkkejä.

Tällä hyvänmielen tempauksella
ylitettiin Kalevan uutiskynnys, ja
saatiin Oululaisille Teekkareille
mukavaa positiivista näkyvyyttä
myös opiskelĳayhteisön ulkopuo-
lella.

Sillä, että käy juomassa kahvit
välillä muuallakin kuin maanalla
kiltahuoneella näyttää olevan
varsin suuri vaikutus.
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Korviimme kantautui
tieto, ettei kauppahallilla
käy asiakkaita enää
entiseen tapaan.



Sallitut tunnukset
Tunnusohjesäännössä kirjataan, että Oulun Teekkariyhdistys ry:n
yhdistyskokous päättää lakissa sallittavista tunnuksista. Yhdistyskokouksessa
14.11.2022 hyväksyttiin kolme uutta tunnusta virallisiksi sallituiksi tunnuksiksi.
Alla on esitetty päivitetty lista sallituista tunnuksista upouusine kuvineen.Vuosi lähenee loppuaan ja jouluna on

hyvä muistella menneitä ja läheisiään.

Valitettavasti anno Domini 2022 olen
laiminlyönyt vastuuni. Vastoin kaikkia
odotuksia, valmistumiseni on lähes
varmistunut, enkä usko enää
nauttivani kanssaopiskelĳoideni
luottamusta osoitettuani suurta
harkintakyvyn puutetta lataamalla
diplomityöni laturiin.

Olen kuitenkin varma, että tulevat
Teekkaripolvet kykenevät huoleh-
timaan puolestani Teksun viral-
lisesta epävirallisesta maskotista,
jonka kultturellit lukĳat tunnistavat
varmasti oheisen kuvituskuvan
paketin muodosta.

Muille sen sisältö saattaa paljastua
joko tutkimalla tarkasti vanhoja
Teksuja, tai viimeistään Teksun
2023 vuosikerran sivuilta…

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
kaikille toivoo

T****** T******

Oulun Teekkariyhdistyksen
Puheenjohtajan otsakokardi.

Oululaisen Teekkarilakin

Sitä pitävät OTYn hallituksen
Puheenjohtajat kautta aikojen

kiltakokardinsa tilalla. Kokardia pidetään
Lakin otsassa.

Oulun Teekkariyhdistys ry:n
hallituskokardi.

Kokardia saa pitää hallituksen lisäksi myös
yhdistyksen ylemmät toimihenkilöt.
Kokardia pidetään Lakin tipassa.

Oulun Arkkitehtikilta ry:n
otsakokardi.

Oulun Arkkitehtikilta ry:n hallituslaiset
kautta aikain saavat kantaa toista

otsakokardia Teekkarilakkinsa tipassa
hallituskokardina.

Oulun yliopiston
ylioppilaskunnan lakkimerkki.

OYYn hallituksessa tai edustajiston
puheenjohtajistossa toimineet saavat

kiinnittää OYYn lakkimerkin
Teekkarilakkinsa tippaan.
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Kuva-arvoitus
(J)ouluinen



Oulun yliopiston Prosessikilta
ry:n otsakokardi.

Oulun yliopiston Prosessikilta
ry:n hallituskokardi.

Istuvalla hallituksella otsassa kultainen
hallituskokardi. Se vaihdetaan takaisin
hopeiseen otsakokardiin hallituskauden
jälkeen, ja kultainen hallituskokardi

siirretään tippaan.

Oulun yliopiston
Ympäristörakentajakilta ry:n

otsakokardi.

Oulun yliopiston
Ympäristörakentajakilta ry:n

Teekkarilakin tipassa pidettävä
hallituskokardi.

Puheenjohtajat kautta aikojen sekä
kunniajäsenet kantavat hallituskokardia

Lakin otsassa.

Sähköinsinöörikilta ry:n
Teekkarilakin tipassa pidettävä

hallituskokardi.

Sähköinsinöörikilta ry:n
otsakokardi.

Oulun Yliopiston
Koneinsinöörikilta ry:n

Ykävastaavat kautta aikojen
Teekkarilakin tipassa pidettävä

Ykä-kokardi.

Oulun Yliopiston
Koneinsinöörikilta ry:n

Mellakka- ja Korppuvastaavat
kautta aikojen Teekkarilakin
tipassa pidettävä Land-Rover -

kokardi.

Oulun Yliopiston
Koneinsinöörikilta ry:n

otsakokardi.

Puheenjohtaja saa kiinnittää kaksi kiltansa
otsakokardia Teekkarilakkinsa otsaan.

Oulun Yliopiston
Koneinsinöörikilta ry:n

Teekkarilakin tipassa pidettävä
hallituskokardi.

OPTIEM – Oulun
Tuotantotalousteekkarit ry:n

Teekkarilakin tipassa pidettävä
kultainen hallituskokardi.

OPTIEM – Oulun
Tuotantotalousteekkarit ry:n

otsakokardi.

OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit
ry:n toimihenkilöt saavat kiinnittää toisen
otsakokardin lakkinsa tippaan hopeiseksi

toimihenkilökokardiksi.
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Oulun lääketieteen tekniikan
opiskelĳat ry:n hallituskokardi.

Oulun lääketieteen tekniikan
opiskelĳat ry:n otsakokardi.

Kannetaan Teekkarilakin tipassa merkkinä
hallituksessa toimimisesta tai muuten

ansioituneesta työstä.

Oulun Tietoteekkarit ry:n
otsakokardi.

Oulun Tietoteekkarit ry:n
Teekkarilakin tipassa pidettävä

hallituskokardi.

Puheenjohtajat kautta aikojen kantavat
hallituskokardia Teekkarilakkinsa otsassa.

Droit ry:n Teekkarilakin
tupsussa pidettävä tunnusmerkki

kyseisen yhdistyksen
jäsenyydestä.

Teekkaritorvet ry:n
Teekkarilakin tupsussa
pidettävä tunnusmerkkinä
kyseisen yhdistyksen

jäsenyydestä.

OTA sNAPsi ry:n Teekkarilakin
tipassa pidettävä kokardi
tunnusmerkkinä kyseisen
yhdistyksen jäsenyydestä.

Havainnekuva 14.11.2022 myönnetystä
kokardista. Materiaalina tullaan

käyttämään hopeaa.

OTA sNAPsi ry:n Teekkarilakin
tupsussa pidettävä tunnus

merkkinä kyseisen yhdistyksen
jäsenyydestä.
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“Äläkä pistä lakkiin mitään muuta tai otyn hallitus sinut syö”
Pinned message



Seuraavilta sivuilta löytyy alkuvuden kuvat, sekä samojen
kantajien Lakit nyt vuotta myöhemmin. Kuva kertoo
enemmän kuin tuhat sanaa, mutta ohessa
on myös koottuja selityksiä siitä,
miksi lakki näyttää nyt tälle.

Pationoituneita
Vuoden mittaan sattuu ja tapahtuu. Joissain tapahtumissa on mukana
oma rakas Teekkarilakki, joka kokee myös samat tapahtumat.
Kuluneen vuoden ensimmäisessä Teksuutimissa oli hallitusesittelyn
yhteydessä kuva kunkin hallituslaisen lakista alkuvuodesta.

Veera - Puheenjohtaja

Sofia - Sihteeri

Miltäkö Lakki näyttää vuoden lopussa? Vähän
järkytyksenä itsellenikin, että ero on melkoinen
alkuvuoteen. Solmuja on tullut yksi lisää, väriä on
pintaan tullut huomattavasti lisää ja ennen ah, niin
siisti tupsuni, on saanut uutta tekstuuria.

Joku ehkä mainitsi, että tämä muodonmuutos on
merkkinä onnistuneesta vuodesta, sillä Lakkia on
käytetty paljon. Tapahtumia on kyllä koluttu, mikä
varmasti on suuri tekĳä nykyiseen ulkomuotoon,
mutta lisäksi haluan korostaa kesän uljainta
urheilulajia, Frisbeeriä, tämän muutoksen
kausaliteettina.

Edelleen sinnikkäästi silottelen ja selvittelen Lakkini
tupsua ja toivon, että se vielä palaisi ennalleen…

Kevätlukukausi kiisi nopeasti ohi erilaisten
koronarajoituksia myötäilevien tapahtumien myötä
ja syyslukukaudella vauhti tuntuu vain kasvaneen.
Wappua päästiin juhlimaan pitkästä aikaa ihan
livenä ja Lakituskin tapahtui perinteisesti Rauhalan
sisäpihalla.

Wappuna vastaanotin omankin Teekkarilakkini ja
perinteiden mukaisesti Lakki sai myös kasteensa,
tästä muistona pienet skumppareunat Lakin
sisävuoressa. Tästä alkoikin kesä ja tämän kesälakin
kulta-aika.

Syksyllä Lakkia pääsikin ulkoiluttamaan oikein
urakalla, sillä lukukauden aloitustapahtumia ja
bileitä tuli kierrettyä. Tapahtumien täyteisen
syyskuun lopussa Lakki pääsikin ansaitulle levolle
kun vietettiin Lakinlaskĳaisia.

Toki Lakki on nähnyt päivänvaloa vielä tämänkin
jälkeen. Muun muassa aivan mahtavalla Teekkari
Excursiolla, jossa päästiin tutustumaan OTYn
yhteistyökumppaneiden tiloihin sekä Otanieme-
läiseen Teekkarikulttuuriin.

Ja mikä vuosi onkaan takana! Innolla odotan, mitä
seuraava vuosi tuokaan tullessaan ja miten se tulee
näkymään Lakissa.
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Nikita -Taloudenhoitaja
Lukemattomista yrityksistä huolimatta Nikitaa ei
tavoitettu. Huhu kertoo kuitenkin muuan
Wappuaatosta, jolloin Nikitan elämää ja excuja
nähnyt Lakki kohtasi tulikuolonsa. Huhu kertoo
myös, että tämä polttohautaus oli välttämätön,
sillä erään märkänä muovipussissa vietetyn viikon
jälkeen Lakin kaunis vuori oli mustien
homepilkkujen peittämä. Tätä huhua tukee
silminnäkĳähavainnot, joissa Nikitalle on yhtäkkiä
ilmaantunut kovin valkoinen ja neitseellinen
Lakki. Mahdollisesti kuvat tukevat tarinaa, mutta
täysin sen paikkansapitävyydestä emme voi olla
varmoja…

Anton - Fuksiohjaaja
Vuoden aikana jo valmiiksi ruskistunut Lakki on
ruskistunut vain lisää. Suhteellisesti ajateltuna ei
kuitenkaan merkittävästi, olihan se jo valmiiksi
kulunut ja näytti käyttäjältään. Lisäksi yksi
Teekkariwappu jällein vuoden aikana selätetty,
joka yhtä lisäsolmua merkkaa. Tupsu on
maistanut vuoden aikana luonnonvesiä, kuten
Saimaata ja muuten vain kyseenalaisia vesiä,
kuten Kirkkarien paljuvettä.

Henri - Isäntä

Samu - Emäntä

Lakissa tapahtuneet muutokset.. Sanotaan, että
alkuvuodesta ei tapahtunut suurempia muutoksia,
ehkä jotain tapahtui Wappuna jos silloinkaan sillä
selvinpäin piti olla melko suuri osa ajasta.

Kesällä lakki oli pöydällä pölyttymässä lähes koko
ajan.

Syksy sen sĳaan oli ennakoitua kosteampi ja
alkoholin vaikutukset olivat paikoitellen suuria
johtaen tolskailuun mm. Hurmos-festivaaleilla,
joiden jälkeen lakkiin oli spawnannut useita uusia
läikkiä. Ihan kuin kokonainen melkeinen vuosi olisi
tullut sen kuntoon lisää. Lakinkantajalla ei ole
muistikuvia tapahtumista. Kuulemma ollaan oltu
kumossa joka ojassa.

Loppu vuonna lakkiin ei myönnetä tulleen enempiä
sattumia - ei ainakaan mainittavia.

Saunaa ja paljua lakki on hieman myös kokenut
kuluneen vuoden aikana ja tämä saattanee olla
tuonut omaa esanssiaan lakin nykytilaan.

Lakki kokenut ja nähnyt vuoden mittaan vähän
kaikkea, MM-kyykän, Wapun, liian monta peliä
frisbeeriä, illanviettoja, kaiken maailman
kissanristiäisiä ja paljon muuta. Vuoden aikana
lakki on pysynyt väritykseltään melko samana.
Toki päälyosa on tasaisesti jatkanut
patinoitumistaan ja tupsun langat hiukan
päässeet liikuskelemaan. Myös muutama jälki
päälle on ilmestyny Lakinlaskiaisen seurauksena,
kun hiukan huolimattomasti olalla lakkia pitäessä
menin tanssilattialle moshaamaan.
Lopputuloksena lakki kerkesi pienen seikkailun
tehdä tanssilattialla yksinään josta se löysi lopulta
kiltalaisille ja sieltä aina takaisin omistajalleen.
Tärkein muutos on toki uusi solmu, joka Wapusta
selviämisen johdosta on ilmestynyt tupsun
naruun. Kyseisestä Wapusta selviäminen merkkaa
paljon, koska se oli erillä lailla fyysinen suoritus,
kuin mitä se suurimmalle osalle on.
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Inka - Kulttuurisika
Neljännen vuoden opiskelĳalla lakki oli hakenut
jo tasaisen harmautensa eikä sitä näin olleen
edes alkuvuodesta voinut puhtaaksi sanoa.
Vuosi on tuonut mukanaan muistoja,
enemmän kuin mitä Lakki teille kertookaan. On
käyty sen kanssa Porvoossa valtakunnallisissa
Jäynäkilpailuissa, on reivattu wesibussissa ja on
vaihdettu renkaita fuksien kanssa (lue:
toimesta). Kävihän lakki vuoden aikana myös
useamman kerran Otaniemessä, Herwannassa
ja eksyi se jopa Master Blasterin keikalle! Paljon
on nähty ja koettu, vaikkei Lakkiin paljoa
muuten muutosta olekaan tullut kuin lisäsolmu
ja tuuheampi tupsu.

Henri H. - Suhdevastaava
Oma lakki on aika samanlainen kuin
alkuvuodesta. Lakki ei kuluttavaa elämää
ole vuoden aikana nähnyt paljonkaan ja
näin varjäymät ovat hyvin alkuvuotta
vastaavia. Lakin tupsu ei ole kanssa
perinteistä paljuvedestä johtuvaa
rastoittumista myöskään kokenut, mutta
lievän kiharan tupsu on vuoden aikana
kehittänyt. Hiippakokardit ovat pysyneet
ennallaan ja Aallon otsakokardissa on ehkä
jo havaittavissa kohta kymmenennen
vuoden patinoitumista. Lakki asettuu
päähän hyvin siitä huolimatta, ettei sitä ole
saunassa tai paljussa päähän venytetty.
Suurin muutos lakissa vuoden aikana on
uusi solmu merkkinä selvitystä Wapusta.

Tuukka -Tiedotusvastaava

Olli - KoPo-vastaava

Olen vähän pettynyt. Ajattelin että tästä olisi tullut
hieno vertailu alku-ja loppuvuoden välillä, ja niin
siitä tulikin, paitsi omalta osalta. Kieltämättä lakki
näyttää aika samalle kuin alkuvuodestakin. Tupsusta
menee edelleen sormi läpi ja vallitseva värimaailma
on edelleen valkoinen. Pieniä haaleita väriläikkiä,
varsinkin punaisia on lakkiin tullut vuoden mittaan.
Arkkari en silti ole, kyseessä on oletettavasti Koneen
fuksilitkua fuksilakituksesta. Nam. Tuokin imeytyi
ihmeen hyvin samettiin, mutta muutama
lakkipäässä saunominen levitti tahrat tasaiseksi
harmaaksi läikäksi.

Lakkivertailua hankaloittaa erilaiset valaistukset. Jos
nyt tekisin uudelleen vertailua, ohjeistaisin kaikia
ottamaan kuvan luonnonvalossa valkoista taustaa
vasten, josta kuvat saisi editoitua keskenään
yhdenmukaisiksi helpommin. Noh, tässä
tulevaisuuden varalle ideaa seuraajille.

Oma lakki on olut ahkerassa käytössä, mutta aika
siistissä sellaisessa. Saapa nähdä koska se alkaa
kellertää ja tupsu rastottua..

Näin vuotta myöhemmin Lakki näyttää
pitkälti samalta kuin alkuvuodesta.
Vaikka patinaa on kertynyt vuoden
verran lisää frisbeeristä, excuilusta,
paljuilemisesta, saunomisesta, uimisesta
ja muusta normaalista käytöstä, se ei
enää juurikaan näy. Tupsu tosin näyttää
jokseenkin enemmän räjähtäneeltä.
Tupsu on myös alkanut kutittamaan
poskea narun lyhenemisen johdosta.

19Teksuutimet 4/202218 Teksuutimet 4/2022



Albert - KV-vastaava
Aika luikerrella varjoihin aktiivi hommista
häämöttää jo lähellä. Hallitusvuosi kuten
Wappu on tullut ja mennyt, kun
vuodenaikana on riittänyt hommaa ja
hauskoja kokemuksia.

KV toiminta on ollut kivaa hoitaa, vaikka
joskus on ollut hankaluuksia. Erikoinen
ennakkotapauskin on tullut eteen, eli mitä
tehdä, jos koneen vaihtari ajaa
epähuomiossa parkissa olevaan autoon.
Hassuista tapahtumista huolimatta, on ollut
hieno nähdä KV opiskelĳoita OTYn omissa
KV suunnatuissa tapahtumissa ja senkin, että
vaihtareita on eksynyt OTY:n ja muiden
Teekkarikiltojen tapahtumiin.

Tupsulakki onkin ollut jotenkin mukana,
mutta on jäänyt kuitenkin lupauksistani
huolimatta puhtaaksi. On siis erityisen tärkeä,
että vuoden loppua juhlistetaan kunnolle,
että pari hassu tahra liimaantuu lakkiin.
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“Pienyrityksessä on vähemmän
vakiintuneita työnkuvia ja tehtävät

saattavatkin vaihdella kesällä
huomattavasti.”

Kesätyö pikkupaikkakunnalla
Joulu on muutaman viikon päästä ja pian onkin taas aika
kesätyöhauille. Nyt onkin otollinen aika laittaa cv kuntoon,

terävöittää omaa hissipuhetta ja vilkuilla tärkeitä päivämääriä.

Perinteisesti moni työllistyy suurten tehtaiden paikkakunnille – muun muassa
Tornioon, Raaheen ja Kokkolaan. Näillä paikkakunnilla onkin opiskelukavereista
mahdollisesti seuraa ja työssä kohtaa isossa yrityksessä arkipäiväisiä toimintoja.
Suurten yritysten ehdoton valttikortti on niiden toiminnan rakenteellisuus ja
niissä avautuva uraputki. Mutta mitä jos et työllistynytkään näihin yrityksiin?

Itse olen viimeisenä kahtena kesänä työskennellyt Paimiossa ja Haapavedellä,
jotka eivät erityisesti ole paikkakuntia, joista Teekkarihaalarien yrityksiä löytyy.
Kuitenkin nämä yritykset ovat tarjonneet työsuhteen aikana mielenkiintoisia
haasteita ja hieman näistä kesistä viisastuneena haluaisin jakaa muutaman
pointin pienemmissä kaupungeissa työskentelemisestä.

Asunnon etsiminen kannattaa pienemmissä kaupungeissa aloittaa hyvissä ajoin.
Pienemmässä kaupungissa asuntoja on tarjolla vähemmän ja perinteistä
kerrostaloyksiötä ei kaupungissa välttämättä edes ole tarjolla. Asuntoa saattaa
joutua myös katsomaan kaupungin ulkopuolelta, ja Paimiossa työskennellessäni
asuinkin Salossa kesän ajan, josta työpaikalle oli matkaa 25 minuuttia autolla.
Asuntoa hankkiessa kannattaa kuitenkin muistaa työasuntovähennys
verotuksessa. Vähennystä voi hakea, kun pysyvä osoite ja työpaikka sĳaitsevat
yli 100 km etäisyydellä toisistaan.

Pikkukaupungissa nousee kysymykseksi, miten viettää vapaa-aikaa. Erityisesti,
jos työkaupungissa ei ole ennalta tuttuja, saattaa vapaa-aika olla ajoittain
yksinäistä. Yksinäisessä vapaa-ajassa on kuitenkin mahdollisuus: itseensä
keskittyminen.
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Haapavedellä työskennellessäni erityisesti jaksamistani paransi paikallisella
salilla käyminen 3–4 kertaa viikossa. Työpäivän jälkeen usein odotinkin, että pian
pääsee salille reenaamaan. Lisäksi kävin 1–2 kertaa viikossa pyöräilemässä tai
kävelemässä.

Opiskelua en kuitenkaan kesäkuukausina suosittelisi. Tuona 4 kuukautena, jotka
perinteisesti työssä vietetään, opiskeleminen vaatii motivaatiota ja aloitekykyä.
Allekirjoitan, ettei tuo aika ole mukava viettää nenä kiinni kirjassa, mutta
motivoituneelle tämä voi olla otollinen aika kirjoittaa esimerkiksi kandi alta.

Pikkupaikkakunnalla työskennellessä auto on valitettavasti vaatimus.
Paikkakunnalta haluaa ajoittain poistua, eikä tähän ole välttämättä julkisen
liikenteen vaihtoehtoa. Lisäksi työmatkat kasvavat aina kaupungin ulkopuolella
ja työpaikalle ei välttämättä saa edes saapua jalkaisin.

Sosiaalisuuden kysymys on myös osa kesätyötä pikkupaikkakunnalla. Jos
työkavereiden kanssa tulee hyvin toimeen, voi paikkakunnalta löytää uusia
kavereita ja heidän kanssaan viettää aikaa. Kuitenkin paikkakunnalta kannattaa
ajoittain poistua esimerkiksi viettämään killan kesäpäiviä tai käymään
sukulaisilla.

Pienyrityksessä on vähemmän henkilöstöä kuin suuressa yrityksessä ja näin
pienyrityksessä työtehtävät voivat olla monipuolisempia. Viime kesänä
Haapavedellä työtehtäviin kuului myös kahden muun laitoksen ylläpitoa ja
huoltotoimia. Tämä tarkoitti, että huoltoreissuilla käytiin myös Vihannissa ja
Pulkkilassa Haapaveden operatiivisen toiminnan ohella.

Paimiossa työskennellessäni työtehtäviini kuului toiminnanohjausjärjestelmän
hankintaan liittyvät tehtävät. Tuolloin olin töissä perustamassa
kierrätystekstiilikuitutehdasta ja uuden tehtaan perustamisessa olikin omat
haasteensa.

Molemmissa tehtaissa kuitenkin työn vaihtelevuus oli mahdollisesti se
mielekkäin osa työtä. Pienyrityksessä on vähemmän vakiintuneita työnkuvia ja
tehtävät saattavatkin vaihdella kesällä huomattavasti. Näin työssä oppii myös
tehtaassa monialaisemmin, joka itseäni ainakin motivoi työssä.

Olipa työsi sitten missä päin maailmaa tahansa, toivottavasti se on mielekästä ja
mukavaa. Jos kuitenkin eksyt pikkukaupunkiin, toivottavasti näistä pointeista on
apua. Joka tapauksessa kesällä on hyvää aikaa miettiä myös omaa itseä ja
hengähtää opinnoista. Onnea kesätyönhakuun!

Niin mikä?

Pesti Career Day on Pohjois-Suomen suurin rekrytointitapahtuma, joka
järjestetään vuosittain Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Tapahtuman
järjestää Teekkarilupi Oy yhteistyössä Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan
ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kanssa.

Työnhakĳoilla on tapahtumapäivän aikana loistava tilaisuus keskustella
kasvotusten rekrytoinnin asiantuntĳoiden kanssa, verkostoitua ja hankkia
hyödyllisiä vinkkejä oman uran suunnitteluun sekä käytännön ohjeita työnhaun
tueksi. Pestipäivään on vapaa sisäänpääsy ja kaikki työpaikkaa etsivät ja omia
uramahdollisuuksiaan kartoittavat ovat tervetulleita osallistumaan päivän
ohjelmaan!

Teekkarille ja Teekkarifuksille paras yksittäinen mahdollisuus löytää
oma kesätyöpaikka on 19.1.2023 järjestettävä Pesti Career Day.



Vaihtoprosessi kaukokohteisiin alkoi syksyllä 2020 ensimmäisellä
hakukierroksella. Tällä kierroksella haettiin paikkaa Oulun yliopiston
solmimista vaihtosopimuksista muiden yliopistojen kanssa. Hakea sai yhdestä
kolmeen yliopistoa. Tarvittavia dokumentteja hakukierroksella oli
motivaatiokirje, lukiotodistus tai muu virallinen kielitodistus oman
kieliosaamisen todentamiseen, ote opintosuoriteotteesta sekä
opintosuunnitelmat vaihtokohteissa. Huhun mukaan nykyään tähän
hakukierrokseen kuuluu myös jonkinlainen haastattelu.

Myöhemmin noin 3-4 kuukautta ennen vaihtoon lähtöä oli toinen hakukierros,
jossa haettiin suoraan kohdeyliopistoon. Tällä hakukierroksella pääpainona oli
tarkempien kurssivalintojen tekeminen. Kurssipäätöksiä tehdessä piti ottaa jo
huomioon kurssien mahdollinen päällekkäisyys, jota ei sallittu ollenkaan, sekä
tarvittavien esitietovaatimuksien täyttäminen, jotka piti todistaa omassa
yliopistossa käydyillä kursseilla.

“Vaihto voi olla monelle yksi arvokkaimmista kokemuksista
yliopisto-opintojen aikana. Allekirjoittanut on tämän
kokemuksen kerännyt Singaporessa keväällä 2022 ja jakelee nyt
teille kokemuksia ja vinkkejä koko vaihto-opiskelun ajalta ihan
hakuprosessin alusta Suomeen palaamiseen asti.”

Lähde vaihtoon
kaukokohteisiin!

Tuulahdus maailmalta - pt3

2726 Teksuutimet 4/2022Teksuutimet 3/2022



Kurssien arviointi oli toteutettu normaalĳakauman mukaan, eli pisterajat
vaihtelivat vuosittain kurssin vaikeudesta sekä muiden kurssikaverien
pärjäämisen mukaan. Arviointitapa vaihteli kursseittain paljon. Lopputentit
olivat yleisiä mutta eivät välttämättömiä sekä kurssit myös sisälsivät aina
arvioitavia töitä lukukauden aikana sekä mahdollisen välikokeen.

Opiskelujen lisäksi vaihdon aikana on hyvä myös keskittyä ympäristöstä ja sen
tuomista mahdollisuuksista nauttimiseen. Opiskelujen lisäksi Singaporen
yliopisto tarjosi paljon eri harrastemahdollisuuksia. Harrastaminen tapahtui
harrastejärjestöjen kautta ja eri järjestöjä löytyy joka lähtöön, mm. uintia,
jousiammuntaa, wushua, capoeiraa, biljardia, korean kulttuurista
kiinnostuneiden ryhmä, purjehdusta, eri tanssilajeja sekä meilläkin tunnettu
AIESEC. Vaihtoyliopisto myös tarjosi vaihto-opiskelĳoille muutamaa
ryhmäytymistapahtumaa lukukauden aikana sekä NUS buddy -ohjelmaa, joka
on ns. mentoriohjelma vaihto-opiskelĳan ja paikallisen opiskelĳan välillä.
Näiden lisäksi toi kannattaa käyttää aikaa toki kaupunkiin tutustumiseen sekä
tehdä reissuja myös muualle maahan sekä lähikaupunkeihin/-maihin.

Vaihdon jälkeen Suomeen palattua piti vielä muistaa toimittaa Oulun
yliopistolle todistus suoritetuista tutkinnoista, täyttää palaute vaihdosta, tehdä
hyväksilukuhakemus sekä potea pientä paluukulttuurishokkia.

Myöhemmin virallisen hyväksymisen yhteydessä ilmoitettiin mille kursseille
pääsee tai mikäli joutuu täydentämään muilla kursseilla. Kursseja Oulun
yliopisto vaatii suoritettavaksi 20 opintopisteen edestä vaihdon aikana.
Singaporessa kuitenkin vaadittiin 12 MCs (=modular credits) verran opintoja
eli Suomen opintopistesysteemiin muutettuna 24 opintopistettä.

Hyväksymisen jälkeen vastassa oli paljon byrokratiaa ja varaamista.
Maassaololupa tuli hankkia, asuntoa hakea yliopistolta tai mahdollisesti
normaaleilta vuokramarkkinoilta, lentolippujen ostoa sekä kaikkea muuta
pientä etenkin koronarajoituksiin liittyen. Osan näistä prosesseista sai vasta
päätökseen paikan päällä Singaporessa. Esimerkiksi maassaololupaa varten
tuli käydä paikan päällä maahanmuuttovirastolla tai vaihtoehtoisesti
kampuksella järjestettävänä etäpäivänä antamassa tuoreet passikuvat sekä
sormenjäljet.

Paikan päällä Singaporessa kurssit toimivat hyvin samankaltaisesti kuin
Suomessakin. Yksi 4 MC laajuinen kurssi sisälsi keskimäärin neljä tuntia
luentoja sekä mahdollisen kahden tunnin mittaisen tutoriaali ajan viikossa.
Tutoriaalien sisältö vaihteli hieman kursseittain, mutta itsellä ne toimivat
samanlain kuin normaalit laskuharjoitukset, professori antoi vinkkejä tehtäviin
sekä apua sai kysyä.
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Sanoituskilpailut 2022
Laulumaratonin ohessa järjestettiin perinteiset sanoituskilpailut. Kaikki

halukkaat saivat sanoittaa kappaleita vapaavalintaisissa joukkueissa. Tänä
vuonna on erityinen tilaisuus saada sanoitukset tekeillä olevaan uuteen

Laulukaluun.

Kunkin sarjan voittajasanoitukset on esitetty seuraavilla sivuilla.

1. Yleinen sarja

2. Teekkarius150 -sarja

3. Paluu lipastolle -sarja

4. Keltainen sarja

5. Fuksisarja

Yleisessä sarjassa ei tänävuonna ole sanarajoituksia. Aihe kuitenkin tarvitaan, ja aiheeksi
valikoituikin varmasti kaikille tärkeä aihe: kulinarismi. Tässä sarjassa päästään vaalimaan hyviä

ruokia ja juomia, nyt on siis aika sanoittaa lempi herkuille!

Suomalainen Teekkarikulttuuri juhlii tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Tässä sarjassa
luodaan sanoitukset kunnioittaen tätä taivalta ja Teekkariutta itsessään.

Joku on jo saattanut kuulla sellaisista harvinaisista tapahtumista kuin lähiluennoista,
avonaisista kahviloista tai ruokajonoista. Jotkut voivat olla tästä lipaston ihmispaljoudesta
innoissaan, jotkut harmissaan. Tämän sarjan sanoituksissa pääsevät tunteet lähiarkeen

palaamisesta valloilleen!

Keltainen väri, tuo loistavan auringon ja s-marketin tunnus, pääaulan seinät ja joulukinkun
huntu. Ei ole väriä joka keltaisen voittaisi, joten omistakaamme sille oma sarja.

Aihe on vapaa, pakollisia sanoja ei ole, mutta sanoittajien on oltava 1. vuoden opiskelĳoita eli
fukseja! Tärkeintä on, että fuksit pääsevät kokeilemaan miten hauskaa sanoittaminen voi olla.
Fuksit voivat olla tietenkin mukana sanoittamassa muissa sarjoissa, mutta tässä sarjassa ei

jarrut määräile.

Sanoituskilpailun 2022 kategoriat:

Yleinen Sarja:
1. YRK - Karrelle palanut
Grandiosa Meat-Lovers

pakastepizza

2. Hela - Krapulaisten
otusten kerho

Rai rai rai rai rai
Rai rai rai rai rai
Rai rai rai rai rai
Rai rai rai rai rai

Aamuyöllä dokaamasta kotiin taapersin
Maha kurni, silloin laitoin
Jäisen lätyn uunihin
Vain hetkeks piti livahtaa mun unten maille
päin
Savumerkit minut herätti mä nälkäiseksi jäin
Ulos hiilenmusta roiskeläppä lentää
Parvekkeelta alas lumikinokseen
Ei ees noki varikset, ei kelpaa haaskalinnuille
Palo darramättöni, saa mut haluamaan narun
jatkeeksi

;.;Rai rai rai rai rai;.; x4

Palomestari on mulkku, se huus mulle
naamaa päin
Ajanhaaskauksesta vaahtos, nosto syytteen
mielessäin
Annoin käteen setelin, siltä sitten tivasin
Voikko hakee mulle Grandiosa Meat-
Loverssin?

Ulos hiilenmusta roiskeläppä lentää
Parvekkeelta alas lumikinokseen
Ei ees noki varikset, ei kelpaa haaskalinnuille
Kaatokännin kiskaisin, uunin kuumuus poltti
jalapenotkin

;.;Rai rai rai rai rai;.; x4

;.;Lempiherkku on majokänkky;.; x2

Lätylle suurelle pyydän minä majoa
Juustoa, kebua, pitsasuikaleita
Nappaa sinäkin nyt kiinni mättöön tähän
Sitä ei olekaan aivan vähän!

;.;Lempiherkku on majokänkky;.; x2

Aamulla "varhain" kun kolkuttaa taas krapula
Pelastuksen löytää pahvilaatikosta
Nappaa sinäkin kiinni nyt mättöön tähän
Sitä on jäljellä vielä vähän!

;.;Lempiherkku on majokänkky;.; x4

(säv. Karrelle palanut enkeli) (säv. Rölli - Omituisten otusten kerho)
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3. YRK - Xtra pyttipannu

1. YRK - Tekniikan
rattaat

La la la laa laa laa laa laa laa
La la la la la laa laa
La la la la la la la la la la la la laa
La la la la la la la la la laa

Kun talolle taas sitseillekin pääsee vaihteeksi
On meno siellä sellainen jää raittius haaveeksi
Ja onhan tietty juomat joita tarjolla ain on
Mä jallut, viinit, miedot kaadan omaan
suuhuni
No otettiin me jatkoilla ne saunakaljatkin
Ja siihen päälle tietty parit peltikatotkin
Ei meinaa pysyy pystyssä, ei kännii kestää voi
Mut yllättäen työvoima ruokaa esiin toi

Se oli Xtra pyttipannu ja kylmä vesikannu
Maku oli paras mitä kuvitella voi
Humalaan se helpotuksen soi
Se oli Xtra pyttipannu ja kylmä vesikannu
Tunnelman niin selkeän ja tyydyttyneen loi
Kuka sitä ymmärtäkään voi

Me lautasemme täytettiin ja heti käytiin kii
Se laadukasta ollut ei mut silti nautittiin
Muut luuli että sammuttaisiin, sanoin katsos
vaan
Kun vatsaan hiukan ruokaa saa, niin juhlia viel
saan
Ei kestänyt ois siinä moni isompikaan mies
Kun säännöt meni sekaisin ja pääkin kuka ties
Vaan olipahan ilta jonka jopa muistaa voi
Kun kerrannkin voi vatsa täynnä lähtee kotiin
päin

Se oli Xtra pyttipannu…

Se oli Xtra pyttipannu ja kylmä vesikannu
Maku oli paras mitä kuvitella voi
Humalaan se helpotuksen soi
Se oli Xtra pyttipannu

Tekniikka ohi kulkee nopeasti
Sen rattaisiin on jäänyt monikin
Sen vedon tuntee jotkut ankarasti
He sonnustautuu lakkiin, haalariin

Kun Wappu saa tuo kansa rantaan kulkee
Kastejuhlaan mitä ihmeimpään
Taas fuksi hukkuu, syvyyksistä nousee
Nyt veden alta tuore Teekkar’pää

Syysillat tummuu, pimeydessä loistaa
Vain valkolakit laulujoukkion
He sanat muistaa, sävelet nuo taitaa
Ne tietää vanhat sekä nuoriso

Oi voisin kiertää kun mä reissuun pääsen
Polin suojat, rannat Lappeenkin
Oulun, Turun, Vaasan, Näsĳärven
On tupsuperhe missä kuljenkin

Oi fuksit jarruist’ oppi ottakaatte
Myös teille kohta viini päilyy jo
Uudet polvet hymniin johtakaatte
Ei sammu kulttuurilta aurinko

Kun joskus mun on täältä aika mennä
Liittyy seuraan entisaikaisten
Silloin varma voin ma olla siitä
On mulla paikka pöydäs tupsujen

Ei horjuttaa voi kansaa teknillistä
Se kestää taudit, sodat aikojen
Jos Teekkar’henki koskaan kaikkoo meistä
Sit’ päivää tahdo todistaa mä en

(säv. Eĳa Sinikka - Naisten kaljailta)

(säv. Vesa-Matti Loiri - Lapin kesä)

Teekkarius150-sarja 3. OTiT - Teekkariuteni

Mä infon susta sain - ja saunassa kuulin lisää
tämä syy on miksi - opiskeluihin jään
sä elät aniaan, sitä unohtaa en voi
yhdistyksien kiltalaulut ain päässäni soi

:;: vaik joskus kaipaat
hienoisia parannuksia
silti aina minä väitän ettet tarvi moisia
muutoksia :;:

ain säilytän sormuksen, jonka excul sain
ja muistatko sanan, joka kannes oli ain

Oi niitä aikoja
Jarrut huutelee vaan
Fuksit ei muista mutta ehkä hyvä vaan

Sä fuksit nappaat
keräilemään pisteitä
jotka aina uitetaan jotta tulee ikuisia
teekkareita

Nyt sä juhlit kovaa
sataviiskyt vuotta
vuosĳuhlintaa voisi jatkaa ainiaan

silliksellä ei muista - kukaan mitään
voi jallu kun et korkkiasi kiinni pitänytkään

(säv. Ässät - Ihanuuteni) (san. kal3vi)

2. Prose - Teekkari-ilo

Esilaulu:

Teekkari: Nyt ois teekkarius 150v, ookko
kuullu!
Muu: EN!
Teekkari: No kuuntele!

Kaikki:

Eikun morjensta pöytään, täältä Teekkarit
löytää,
sataviiskyt vuotta vanha on tuo Kulttuuri!
Valikoimast löytyy töitä sekä vitun pitkii öitä,
jos haluut nähdä sen itse, ala Teekkariks!

Meillä opiskelu aina on niin mukavaa
ja vanhat valmiina on sua ohjaamaan
Mitä tahansa sä tarvitset me autetaan.
...
Kun teekkariks voi alkaa kuka vaan (kuka
vaan)!

Eikun morjensta pöytään, täältä Teekkarit
löytää,
sataviiskyt vuotta vanha on tuo Kulttuuri!
Valikoimast löytyy töitä sekä vitun pitkii öitä,
jos haluut nähdä sen itse, ala Teekkariks!
Jos haluut nähdä sen itse, ala Teekkariks!

(säv. Morjensta pöytään)
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Paluu Lipastolle -sarja
2. Prose - Peppi

Paskasofta

Ilmot on vinksin vonksin
ja nopat heikun keikun.
Moodleyhteys katkes
Mikä on, joko arvaat sen?

Ennen oli WebOodi
ja siinä sentään toimiva koodi
Miksi se piti vaihtaa
tähän saatanan työmaahan

Meillä on Peppi Paskasofta
se HOPSisi vei, pyydä anteeks ei
Järjelle Peppi Paskasofta
sanoo vaan hei hei

(säv. Peppi Pitkätossu)

1. SIK - Lehtorin Edessä

Väylä täyttyy ihmisistä
Ne ei tiedä musta mitään
Pitäs löytää laskareihin
Ehkä maikka antaa -- anteeksi minulle
Miten niin mun pitää -
Paperil’ nää sulle näyttää
Ja mun sykkeeni kohoaa

Mietin: tämä päivä hikoillaan pruju kädessä
Lehtorin edessä
"Älä sinä turhaan laskimella yritä,
Välivaiheet on pielessä"
Mä en tiedä mitään, en joutunut oo
laskemaan
Wolfram alphal' tää ratkeaa

Seison raflajonossa
Joku kiilaa minun eteen
Hän kääntyy mua kohti
Kuiskaa hiljaa korvaan -- bileet on tulossa
Kotioven kohdalla
Vielä vedän henkee
Nyt haalarit jalkaan

Mutta tämä ilta reivataan Mangon valoissa
Poikkarin jatkoilla
Älä sinä muiden taudeista välitä
Sillä kaikki on yhteistä
Mä en muista mitään, mis lompakko ja
avaimet
Saanko sammuu sun sohvalle?

Tahdon sammuu sun sohvalle.
Mä en muista mitään, mis lompakko ja
avaimet
Taidan sammuu sun sohvalle.

(säv. Jenni Vartiainen - Ihmisten edessä)

3. YRK - Mä kiltiksellä
töitä teen

1. YRK - Kusitahroja
parketillaMä kiltiksellä töitä teen

Joka ainoa päivä katakombiin meen
Sen kaiken teen mä siksi vaan
Koska luentoa jaksa mennä en seuraamaan

Ajat oli huonot kun mä olin nuori
Kylmä oli psoasin maja
Etähommat riitti vilu sekä nälkä
Lipastolle fuksin ajaa
Kun mä menin syömään jonoo ollut ei
Katakombiin portaat johti
Oli lähes tyhjä meidän kiltahuone
Taaskin suuntaan sitä kohti

Mä kiltiksellä töitä teen
Joka ainoa päivä katakombiin meen
Sen kaiken teen mä siksi vaan
Koska luentoa jaksa mennä en seuraamaan

Tiesin kyllä fuksit kiltikselle suuntaa
Koronasta eroon päästiin
Tila oli niukkaa sohvatkin jo täyttyi
Opiskeltiin öin ja päivin
Istumaankin pääsy on niin vaikeaa
Jatkoroikat maata peittää
Eihän silti kiltis pilalle oo mennyt
Kunhan joku kahvit keittää

:,:Mä kiltiksellä töitä teen
Joka ainoa päivä katakombiin meen
Sen kaiken teen mä siksi vaan
Koska luentoa jaksa mennä en seuraamaan:,:

Kohta tullut on yö
Ja istun mallasta imemään
Olutmoukari lyö
Virtsarakkooni kireään
Kun huomaat ilmeeni virran kuulet
Tahrat näet, joita kaljaksi luulet

Tästä ole ei paluuta
Lahkeessani on ureauurteet
En taukoo ehtinyt kinuta
Puheen veivät, antoivat nuhteet
Ei lupaa mennä oo minnekään
Ei katkoa tullut minun vuokseni
Pidän puoleni

Kusitahroja parketilla, älä pliis suutu
Ei siitä lattia liukkaammaks muutu
Kun anoen sereen me katsomme
Hän vain nauraen halkaisee rakkomme
Kun istuu pöytään ja keittoa nauttii
Se välillä vaatii
Saniteettipaussii
Muulloin mennä ei voi, siitä sakkoa me
saisimme
Aa-aa-aa
Silloin, me tuomiomme
Saisimme

Tänne nauttimaan tulin
Eritteet karkas
Kuonaiset liemet
Mä selittää tahdon sen
Vahingon keltaisen
Vetosin vaksiin, se vei mut taksiin, vuotaen
Teit sere tän mulle,
koskaan en, anna anteeksi sulle

(säv. Matti ja Teppo - Mä joka päivä töitä teen)

(säv. Eppu Normaali - Tahroja parketilla)

Keltainen sarja
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Kusitahroja parketilla, älä pliis suutu
Ei siitä lattia liukkaammaks muutu
Kun anoen sereen me katsomme
Hän vain nauraen halkaisee rakkomme
Kun istuu pöytään ja keittoa nauttii
Se välillä vaatii
Saniteettipaussii
Muulloin mennä ei voi, siitä sakkoa me
saisimme
Aa-aa-aa

Kusitahroja parketilla, älä pliis suutu
Ei siitä lattia liukkaammaks muutu
Kun anoen sereen me katsomme
Hän vain nauraen halkaisee rakkomme
Kun istuu pöytään ja keittoa nauttii
Se välillä vaatii
Saniteettipaussii
Muulloin mennä ei voi, siitä sakkoa me
saisimme
Aa-aa-aa
Silloin, me tuomiomme
Saisimme

3. YRK - Anna jalluu

; Lipastolla,
vitutus kova
Kärsin tehtävistä, tehtävistä ha-jot-taa
Kiltiksellä masensi kaikkii,
pitkin päivää har-maa-ta ;

; Sitseillä juotiin,
laulu raikas’
”Anna jalluu, anna jalluu, anna jalluu tai lyön”
Ennen pitkää tuli ilmi,
et juomat loppu kai-kil-ta ;

; Pilkun jälkeen,
hyisessä yössä
Tuuli meren, tuuli meren, se pais-koi päin
Laidan yli tuuli puski,
ja Merikoskeen pu-to-sin ;

(säv. Bella Ciao) (san. L. Kotila, S. Heikkilä, A.
Heikkilä, A. Kuskelin)

2. Prose - POV fuksisitsit

Kiljua meikä saa, kohta sitsit on
suihkussa sidukkaa viiniä vaaleaa
Meno hulvaton!

Juoda fuksit saa, sillä meillä on
Kuplivaa gambiinaa oksettaa heikottaa
Juhla verraton!

Saunaan kaikki vaan, siellä sedät on
lämmintä jallua juodaan me pullosta
Nousu mahdoton!

Sauna muistin vei, hauskaa mulla on
Huudellen kontaten ryypäten sekoillen
Kotia nukkumaan!

Kärsiä minä saan, sillä mulla on
Krapula kankkunen ahdistus melkoinen
Ilta muistoton!

Frendit kertoo sen, muisti heikko on
Ojassa makoilin taksiinkin oksensin
Morkkis mahdoton!

Luuri näyttää sen, tili tyhjä on
Äitille soitellen massia ruinaten
Ilta alkakoon!

Mango rahat saa, sitä jälleen on
Shotteja lonkkua eikä näy loppua
Kierre uusi on!

(säv. Row Row Row Your Boat)

1. OPTIEM - Sitkeä kebab

Krapula on nyt, hupi häviää.
Approt, jossa join. En muista enempää.
Peiton alta kuulen säädön kysyvän:
kumpi meistä tahtoi tämän yhdynnän?

Keittiössä tuumin miten parannan
tämän olon darraisen tosi kamalan.
Hehkulamppu syttyy ja matkan aloitan.
Tähtäimessä annos lähikebulan.

Sinulla on talo auki koko yön.
Sinulla on sitkeä kebab, jota syön.
Väsymättä viipaleita leikkaat
parantamaan darraa ikävää.

Lompakko on kauan jo ollut tyhjillään.
Pinoutuvat tölkit pölyn hämärään.
Laskareissa kaipaan paikkaan parempaan.
Voiko subin vaihtaa jo keburaflaan?

Sinulla on talo auki koko yön.
Sinulla on sitkeä kebab, jota syön.
Väsymättä viipaleita leikkaat
parantamaan darraa ikävää.

Lipastolta ääniä fuksin itkevän.
Ohjelmoinnin alkeita yksin vääntävän.
Vitutus on suuri ja käsi levoton.
Huomenna taas mennään lailla Mexicon.

Sinulla on talo auki koko yön.
Sinulla on sitkeä kebab, jota syön.
Väsymättä viipaleita leikkaat
parantamaan darraa ikävää.

Minulla on himo ollut koko yön.
Sinulla on pullea pita, jota syön.

Saisinko mä lihaasi jo maistaa? Aamunkoitos
paistaa taas.

(säv. Juha Tapio - Sitkeä sydän)

Fuksisarja
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24.2.2022
Lumenveistokisat saatiin
järjestettyä rajoitusten
salliessa perinteisenä
ulkotapahtumana ilman
maskeja.

20.1.2022
Kyykän introstriimi, OTYn

vuoden ensimmäinen
etätapahtuma. Striimattiin
pikkuruisesta Tuiralaisesta

soluhuoneesta. 1.3.2022
Koronarajoitukset

sallivat baarĳatkot
pitkän tauon jälkeen.
Laskiainen kätevästi

samana päivänä ja samalla
ensimmäinen suurempi

tapahtuma ilman
rajoituksia.

14.4.2022
Sisätapahtumia!
Fuksisitseillä oli
pääsiäisteemaan kuuluva
munajahti. Onnekkaat
saattavat löytää näitä
edelleen mitä
kummallisimmista paikoista
Teekkaritalolla...
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2022 Kuvina
Alkuvuodesta oli vielä kovat rajoitukset voimassa. Ulkona sai kokoontua

kerrallaan maksimissaan viisi henkilöä, jolloin kaikki normaalit tapahtumat sai
unohtaa. Osa tapahtumista peruttiin, osa siirrettiin ja loput pidettiin etänä

yleensä striimin välityksellä. Wapun alla päästiin takaisin normaaliin toimintaan,
ja syksyllä lähiopetukseen.

Tässä jutussa katsotaan vuotta istuneen Teemun (10) linssin läpi,
kirjaimellisesti.
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Wappukulkue kulkee keskustan
läpi kymmenien vapaaehtoisten
liikenteenohjaajien
mahdollistamana. Poliisilta
ei herunut apua liikenteen-
ohjaukseen...Mutta pääsimme
ohjaamaan poliiseita.

Uitot järjestettiin
poikkeuksellisesti Tuiran
rannassa Åströminpuiston

ollessa remontissa. Tikkaille
oli kahlattava jäiden vietyä

uimalaiturin mukanaan.

30.4.2022
TropiikissaWappu

11.9.2022
Fuksipiknik ja täysin
normaali fuksisyksy.

30.8.2022
Fuksilakitus ja
Lakinlaskĳaiset.

21.-22.9.2022
Useiden mielenkiintoisten
kohteiden kautta kulkeva

Teekkariexcursio.
Yöpyminen Otaniemessä.

Kuva: Joona Syrjäkoski



Näin lopuksi, haluan toivottaa hanskoilleni
hyvää ja tapahtumarikasta matkaa.

- TenmuX <3
Teksuutimet 4/2022

Yhdellä (1) kokosivun kuvalla saa yhden
(1) kokonaisen sivun edestä kontenttia!
Jos haluaa alkaa fiiniksi, voi heittää päälle
tekstiä, mutta tämä on silti aikatehokkain
tapa täyttää sivu.

Lehden taittoon pitää varata vähintään
viikko ylimääräistä. Materiaalien toimit-
tamisessa saattaa kestää yllättävän kauan.

Fonttikoon lisäksi huomaamattomampia
työkaluja tasata pitkä teksti osumaan
hyvin sivun alareunaan on riviväli sekä
kirjainten väliin jäävän tilan muuttaminen.
aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa

Tällä rivillä on 6mmmarginaali ja se näyttää

Alleviivatut a-kirjaimet edustavat fonttia 8,
30% tiivistettyä kirjainväliä sekä
kirjainvälin kanssa yhtä ahdasta riviväliä.
En menisi näistä pidemmälle, ellei ole
pakko. Tätä tekstiä on tiivistetty 16%,
huomasitko?

Bleedeihin (leikkuuvaraan) kannattaa
laittaa muutakin kuin tyhjää valkoista :,)
Jos et ottanut tästä selvää ennen taiton
aloittamista ja paino pyytää bleedejä,
kiroa ensin, sitten voi itkeä ja lopulta alkaa
muokkaamaan.

Valitse fontti josta on saatavilla bold ja
italic-variantit. Tästä fontista ei ole italic:ia.
Kaikialla Teksussa missä on kursiivia
tänävuonna nähty on käytössä toinen
vastaava fontti. Eroa ei huomaa, mutta
työlästä vaihtaa fonttia kesken lauseen.

Valitettavasti printattu paperilehti ei tue
vielä giffejä. “Tarroja” voi liimata päälle
niin paljon sielu sietää.

Paras kontentti syntyy pikkutunneilla.

Tila lähenee loppuaan ja vuosi myös, nyt
on vihdoin hyvä hetki pudottaa ne hanskat.

The end?

nyt kovin ahtaalta verrattuna uuteen.
Mietin tätä muutosta jo numerossa
2/2022, mutta päätin pysyä tutussa ja
turvallisessa kuudessa millissä melkein
loppuun saakka. Vinkkinä, kukaan ei
huomaa vaikka tyyli muuttuu vuoden
aikana.

Teksu, laululäystäkkeet ja monet muutkin
lehdet valmistetaan taittamalla
paperiarkit puoliksi ja nitomalla nämä
selästä yhteen. Kuten kaikki joskus jotain
taittaneet tietävät, yhdestä paperiarkista
saa tällöin 4 sivua, jolloin sivumäärän on
oltava aina luvun 4 kertoma, eli
arkisemmin neljällä jaollinen. Vinkkinä: 34
ei ole jaollinen neljällä.

Tämän sivun sivunumero on 42. Tältä
sivulta löytyy vastaus kaikkeen, ja kaikki
mitä tässä lukee on silkkaa totuutta.

Kovimmat hardcoreTeksufanit ovat
varmasti jo huomanneet tämän olevan
mittaushistorian pisin “moderni” Teksu 44
sivullaan. Tällaista taittotyömaata en
suosittele kellekkään, eikä kukaan olisi
huomannut mitään jos tämä olisi vaikka
20 tai 24 sivuinen Teksu. Tämä vinkkinä
seuraajille ^.

Valtava määrä kokardi- ja lakkikuvia
näyttää ensisilmäyksellä aika helpolta
tavalta saada pituutta, mutta ei pidä
unohtaa kaikkien noiden kuvien ottamista
ja asettelua, sekä yli 50 erilaisen leike-
kuvan tekemistä eli kohteen irroittamista
taustasta. Vinkkinä: Jos voit välttää
taustan irroittamisen, älä irrota sitä. Se syö
isommassa skaalassa liikaa aikaa.

Joko huomasit tämän numeron
marginaalien olevan 10mm eikä 6mm
kuten kaikissa aiemmissa numeroissa
tänävuonna? Eikö uusi 10mm näytäkin
mukavan tilavalta?

Teemun viimeiset turinat.

Sivun taitto-ohjeet

aaaaaaaaaaaa



Verkkosivut
www.oty.fi

Facebook
OulunTeekkariyhdistys

Instagram
@oulunteekkariyhdistys

Twitch
twitch.tv/oulunteekkariyhdistys

Telegram-tiedotuskanava
t.me/OTYtiedotus


