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Päätoimittajan
palsta
Mikään ei kestä ikuisesti,
ei edes Oulun pojan erektio.
- Ville Laihiala, 2005
Vuosi ja samaa myötä allekirjoittaneen päivät päätoimittajana alkavat olla
lopussa. Tuntuuhan se vähän haikealta luopua tästä jo omanlaiseksi vuoden
aikana muotoutuneesta Nakesta. Haikeus kuitenkin unohtuu viimeistään
siinä vaiheessa, kun muistaa, että hyviin käsiinhän tämä lehti on siirtymässä.
Onnittelut siis Kasperille parhaisiin hommiin™ lähtemisen johdosta.
Näin helpolla ette kuitenkaan ole pääsemässä minusta eroon tämän lehden
sisällön osalta. Ensi vuonna valitukset mainosten puutteesta tai runsaudesta voi kohdistaa vieläkin minulle yrityssuhdevastaavana. Kuulemma nekin on
ihan hyviä hommia™.
Vielä muutama sananen tästä vuoden viimeisestä numerosta: Tämä lehti tuli
viime numeron hieman myöhästyttyä (hups) kasattua ennätysajassa noin
kolmessa viikossa aloituspalaverista painamiseen. Jostakin syystä tästä
kertyi silti vuoden paccsuin ja kkontenttirikkain numero :D. Tiukka aikataulu
vaati paljon kiristystä ja uhkailua päätoimittajalta toimittajien ja hallituslaisten suuntaan, mutta lopulta (ihme kyllä) deadlinessa (lähes) pysyttiin. Pienet
sille.
Päätetään siis vuosi näihin sanoihin:
Höhö tirsk 420

Topi Asmundi
Päätoimittaja
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Puheenjohtajan
palsta
Tervehdys!
Terveyttä tosiaankin sopii toivoa koronan kiihtyessä täällä Oulussa. Keväältä karttuneella kokemuksella voimmekin nyt erakoitua näin joulun alla,
että pääsisimme varmasti turvallisesti kokoontumaan joulua viettämään
perheiden luo tai minne menemmekin. Etäopiskelukin jo toivottavasti
sujuu.
Etäopiskelua ja eristäytymistä helpottamaan killalla on ikioma etäkiltahuone Discordissa. Linkkejä sinne onkin jo jaettu ja lisää saa kysymällä.
Siellä on hyvät puitteet tehdä ryhmätöitä taikka laskea haastavia laskuja
kavereiden kanssa. Screen sharen ja webbikameran välityksellä pitäisi
onnistua melkein kädestä pitäen opastaminen laskujen laskemiseen.
Etäjärjestelyt voivat vielä olla täällä pitkänkin aikaa, joten kehotan kaikkia
edes kerran kokeilemaan etäkiltahuonetta. Siellä ei haise pahalta (toivottavasti) ja kahvikin on aina juuri niin pahaa kuin itse siitä keitit!
Pysytään terveenä ja toivottavasti kaikilla olisi hyvä joulu ja onnellinen
uusivuosi.
Sami Herala
Puheenjohtaja
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Sirpa
Otsikosta voisi hätäisesti päätellä, että seuraava teksti käsittelee erään
suomalaista pop-musiikkia tuottavan artistin kappaletta. Näin ei kuitenkaan
ole. Sen sijaan kyseessä on päivittäistavarakaupan myyjä. Nyt pohdit, että
mitä kirjoittamisen arvoista muka jossain myyjässä on? Aihetta kuitenkin on,
joten hold your horses, kuten Kauko Junni taannoin sanoi.
Oli tullut aika juhlien. Juhlijoiden kuivia ikeniä kostuttamaan tarvitaan tietysti
jotain matalan kuiva-ainespitoisuuden omaavaa nestettä. Tiedettiin, että
juhlien osallistujamäärä voi kiivetä hyvinkin suureksi. Auton takajousitus
tultaisiin laittamaan testiin suuren juomamäärän takia. Oli myös etupeltoon
tiedossa, että auton takakontissa jouduttaisiin pelaamaan Tetristä kaikkien
juomien istuttamiseksi sikaosastolle. Itse kaupassa ostoskärryt lastattiin
lähelle rajaa, jonka ylittämisen jälkeen niiden ohjastaminen käy jo miltei mahdottomaksi.

Meillä on
insinöörin hyvä olla.
Liity joukkoon!

Ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa
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Kassoja päin suunnistaessa kello alkoi olla kahtakymmentä vaille neljä.
Nyökyttelimme toisillemme myöntyvästi, olisimme Teekkaritalolla juuri sopivaan aikaan. Täytyisi valita vain lyhyin kassajono. Tuohon kellonlyömään kaikki
kaupat ovat pullollaan ihmisiä nuhakaudesta huolimatta. Ihminenhän on tapojensa orja, kaupassa käydään töiden jälkeen. Piste. Ajankohta ei selvästikään
ollut puolellamme ja pian osoittautui, ettei joku muukaan.
Hetken jo luulimme, että valintamme kassajonon suhteen osui oikeaan. Pian
kuitenkin huomasimme, kuinka viereiset jonot vetivät paljon paremmin. Jonon
vaihtaminen ei tullut kysymykseenkään. Olemmehan suomalaisia, ”En prkl
vaihda jonoa kerta olen tämän valinnut”. Odotellessa ehdimme hyvin madatella ainaista huonoa tuuriamme, ja taisipa myös tähtien sen hetkinen asento olla
syyttelyn kohteena. Onneksi kuitenkin pienen tuskailun päätteeksi tuli vuoromme alkaa asetella virvoitusjuomia hihnalle. Jo niiden lastauspisteellä olimme

RIL-uutiset
Joulu on jo melkein ovella ja vuosi 2020 alkaa olla jo paketoitu.
Opiskelijoille alkuvuosi tuo tullessaan kesätyöhaku-urakan.
Seuraile sähköpostiasi, sillä Pohjois-Suomen RIL-Nuoret
järjestää tammikuussa
Matchmaking 2021 -tapahtuman etänä!
Tule mukaan verkostoitumaan alan yrityksien kanssa ja
juttelemaan lisää kesätyömahdollisuuksista.
Oikein hyvää joulua kaikille! Nähdään taas ensi vuoden
tapahtumissa.
Ystävällisin terveisin
Teekkariyhdyshenkilö
Annika Grönvall
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ajatelleet myyjää. Juomat oli lastattu merkeittäin ja laaduittain, jotta myyjä
voi nopeasti vain todeta, kuinka monta yksikköä mitäkin laatua on. Yksi kutakin sorttia nostettaisiin hihnalle, jotta myyjä saa hinnan selville viivakoodista.
Näin homma on ennenkin toiminut. Tiedettävästi ongelmia ei ole syntynyt ja
myyjät ovat olleet hyvin kiitollisia tästä järjestelmällisyydestä.
Pian tuokin asia voitaisiin raksittaa bucket listiltä. Nimittäin kyseisellä kassalla oli Sirpan vahtivuoro. Ensin ongelmia tuottivat köörimme ajokortit.
Esitimme ne oma-aloitteisesti, mutta jostain syystä Sirpa tutkaili jokaista
puolisen minuuttia. Sirpa suoritti tarkan analyysin, jonka tarkkuus jättäisi Ilkka
Lusikan tarkistukset varjoonsa. Tästä huolimatta Sirpa joutui pettymään, kaikkien ikä riitti juomien ostoon. Seuraava haaste Sirpan työpäivässä oli juomien
määrä. Hänelle ei ollut varmaa, kuinka monta tölkkiä täydessä 24-päkissä
on. Joku seurueestamme taisikin heittää ”Ei kauppa tappiota tee, jos veloitat meitä 24:stä per päkki”. Sama kaava toistui jokaisen merkin, että laadun
kohdalla ja hiki alkoi nousta otsalle. Pienen small talkin jälkeen Sirpa kuitenkin
ymmärsi jutun juonen, ettemme yrittäneet jymäyttää häntä.
Kun lopullinen summa oli saatu ylös kassakoneelle, oli maksun aika. Maksuvälineenä toimivat setelit, joiden aitous tulisi myyjän tarkistaa siihen tarkoitetulla laitteella. Monet myyjät pitävät laitetta luotettavana ja uskovat sen
antamaa tuomiota jo ensimmäisellä kerralla. On jo osoittautunut, että Sirpa
on muista poikkeava myyjä ja se osoittautui todeksi myös tässä tilanteessa.
Hän tarkasti jokaisen setelin viitisen kertaa, ja jokaisen kohdalla hän joutui
pettymään. Kaikki setelit olivat niin sanotusti täyttä tavaraa. Tosin tämä oli
odotettavissa, olimmehan ennakoineet tämän vaihtamalla kaikki kiltamme
tulostimen mustekasetit uusiin. Noh, ei nyt leikitellä vakavalla asialla.
On sanomattakin selvää, että ”tavallinen” kauppareissu voi olla oikeasti
kertomisen arvoinen juttu. Edellä mainittuun kontekstiin liittyy paljon muitakin nyansseja, mutta niiden kirjoittaminen sanoiksi on mahdotonta. Tehtaan
takuu sille, että jokainen kyllä tunnistaa Sirpan, kun omalle kohdalle sattuu.
Henkilön suojaamiseksi jätetään lukijan pohdittavaksi, mistä kaupasta voi
saada edellä mainitun kaltaisen unohtumattoman asiakaspalvelukokemuksen. Ja ai niin! Talolle ehdittiin tapahtuneesta huolimatta akateemisen vartin
puitteissa.

Nakertaja 4/20

7

Opintovastaavien
etäopiskeluvinkit
Mitä tarvitset?
-

Pannu (tirsk) kuumaa kahvia/teetä/kaakaota
Läppäri tai muu multimediaviestimiä pyörittävä laite
Silmät/korvat tai jotain muita tuntoelimiä
Lämmin peitto johon kääriytyä
Hyvä perse (istumalihakset)
Hyvät eväät

Näillä viet etäopiskelun uudelle tasolle:
-

Uusi näyttö - luentojen seuraaminen tai opiskelun pakoilu helpottuu, kun
näkee pelata paremmin
Uudet (peli)kuulokkeet – näytät paljon ammattilaisemmalta/keskit-		
tyneemmältä nämä päällä
Kahvakuula – taukojumppa auttaa oikeasti!
Korkea pöytätaso – koska seisominen (tirsk) on ergonomisempaa ja 		
näyttää hyvältä

Missä voin opiskella?
Oma sänky
Aamulla, kun kello soi ja tajuat, että luento alkaa jo minuutin päästä, mutta et
millään jaksaisi nousta ylös, koska ympäröivä maailma tuntuu pelottavalta ja ahdistavalta osin opiskelija-asunnon puutteellisen lämmityksen takia, lämmin peitto ja pehmeä tyyny tuovat sopivaa lohdutusta. Tällöin voit hyvin ottaa läppärisi
tai vaikka puhelimesi käteen ja seurata luentoa kätevästi siitä. Ei haittaa, vaikka
silmäsi menisivätkin kiinni ja tajunnan tasosi hämärtyisi, sillä aivot (kuulemma)
käsittelevät ympäröiviä ääniä tehokkaasti unessa.
Vieras sänky
Nice!
Vanha kunnon kiltis
Jos kaiken tämän keskellä haluat kokea jotain tuttua ja turvallista. Jotain sellaista, mitä opiskelu parhaimmillaan on ollut. Tällöin voit hyvin tulla kiltiksellle ja
mahdollisesti nähdä vanhoja tuttuja, sekä uusia kasvoja, joista et osaa yhtään
8
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sanoa, keitä he ovat. Myöhemmin tajuat, että nämähän ovat fukseja ja ymmärrät,
että myös tänä vuonna on kiltaamme saapunut uusia innokkaita opiskelijoita.
Kiltahuone ei onneksi ehtinyt sulkeutua, kuin kevään ajaksi ja se ottaa nyt uudistuneella ilmeellä reippaat opiskelijat sisäänsä ;). Kiltahuoneella voit myös leikkiä,
että kaikki olisi normaalisti, sillä ethän sinä kuitenkaan jaksaisi vääntäytyä luennolle vaan jäät mieluummin kahvikuppi kädessä istumaan sohvalle ja ehkä vaihtamaan pari sanaa tutuille. Kyllä ne rästit aikaanaan tulee tehtyä.
Oman kämpän nurkkaan sijoitettu työpiste
Jos olet päättänyt, että nyt kun kaikki turha ja aikaavievä oheistoiminta, kuten
lipastolle siirtymiseen kuluva aika, on karsittu elämästä, voit panostaa opintoihisi
ennenkuulumattomalla hartaudella. Olet vakaasti päättänyt, että nyt otat jokaikisestä kurssista sen viitosen tai vähintään nelosen ja kaiken päälle päätät vielä
ottaa pari ylimääräistä kurssia, koska nyt sitä aikaa on.
Tätä varten olet saanut kasattua itsellesi sellaisen työpisteen, että kaikki työhyvinvointiterapeutit olisivat ylpeitä. Seinällä komeilee siististi täytetty kalenteri, johon
olet voinut aikatauluttaa tunnin tarkkudella koko seuraavan viikkosi, eikä mikään
jää sattuman varaan, vaan opintosi pääsevät vyörymään vastustamattomasti
valmistumista kohti.

Opintovastaavat suosittelevat:
(ei killan tai toimituksen virallinen kanta)
-

Jos kaipaat puiseviin kalvosulkeisiin jännitystä, istu luennon aikana tarpeilla
ja jätä mikki päälle
Päivän ensimmäisen kahvikupin terästäminen antaa päivälle hyvän alun
Huono nettiyhteys on hyvä tekosyy yllättävän moneen tarkoitukseen
Lipastolla saa edelleen ruokaa
Muista tarvittava suojaus tilanteen mukaan

Mutta nyt vinkit noppien saamiseen:
-

Keskity yhteen aiheeseen kerrallaan
Täydellisyys ei ole pakollista – hyvä riittää
Aikatauluta
Muista tarvittava ravinto, liikunta sekä uni
Tauota päiväsi
Älä unohda sosiaalisia suhteita
Muista antaa itsellesi vapaa-aikaa – älä koe siitä huonoa omatuntoa

Ja muista kurssin jälkeen antaa sitä palautetta!!!
(palaute.oulu.fi)
Nakertaja 4/20
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Nakertajan ihan sopivan
kokoinen joululiite
Joulu on kivaa aikaa, eikö olekin? Onhan? No totta kai on! Löytyyhän joulukuu sentään Nakertajan toimituksen Top 12 -kuukaudet
listalta. Mikäänhän ei ole jouluisempaa kuin Nakertajan joululiite,
joten kaikki tonttu-ukot ja -akat hyppimään!

Askartele helppo jouluasetelma lyhtyyn!
Jouluista tunnelmaa ei mikään luo paremmin, kuin sesonkiin liittyvät koristeet ja
leivokset! Tällä helpolla ohjeella saat luotua suloisen asetelman, joka varmasti
tekee vaikutuksen niin jouluheilaan kuin vanhempiinkin. Asetelmaa varten tarvitset
ainoastaan pahvia, pumpulia, liimaa, lyhdyn, jonkin sortin valoja sekä haluamisiasi
koristeita. Monista hypermarketeista voi ostaa halutun lyhdyn valoineen (kuvan
lyhty ostettu Prismasta), ja esimerkiksi Puuilosta ja Suomalaisesta kirjakaupasta
löytyy erinäisiä miniatyyrikoristeita, kuten lyhtyjä, kelkkoja, kuusia ja lahjapaketteja.
Vaihe 1:
Leikkaa haluamasi kokoinen pala pahvista ja liimaa siihen pumpulia. Vaihtelevuutta saat aikaan tekemällä pumpulista
pieniä kumpuja. Ota huomioon, että
pahvinpalan tulisi mahtua lyhdyn sisään.
Käyttämällä pohjana pahvia voit helposti
siirtää asetelman talteen joulun jälkeen,
ja hyödyntää lyhtyä muihin tarkoituksiin.
Vaihe 2:
Asettele koristeet haluamallasi tavalla.
Mikäli lyhty on tarkoitus asettaa ulos,
kannattaa koristeet liimata pysyvyyden
takaamiseksi.
Vaihe 3:
Laita asetelma lyhdyn sisälle, ja asettele
valaistus haluamallasi tavalla.
Vaihe 4:
Tadaa! Asetelmasi on valmis!
10
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Lauran Leivontanurkka Joulu Edition
Pian on taas edessä se aika vuodesta, kun jouluherkkuja syödään toista viikkoa
putkeen ja ajatuskin joulutortuista ja konvehdeista saa voimaan pahoin. En
usko olevani yksin tämän tunteen kanssa, joten päätinkin nyt jakaa teille tämän
loistavan tavan ehkäistä jouluherkkuhävikin syntymistä. Tähän kahvikakkuun
saa upotettua ainakin yhden laatikon suklaakonvehteja ja erän pipareita. Kakun
voi myös pakastaa tulevia aikoja varten, jolloin makean syöminen ei enää aiheuta epämiellyttäviä tuntemuksia.

Jouluinen kierrätyskakku
2 dl vehnäjauhoja
0,5 dl kaakaojauhetta
2 tl leivinjauhetta
1,75 dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
150 g suklaata
150 g piparkakkuja
150 g voita
2 kananmunaa
1,5 dl kuumaa vettä

Pilko suklaa pieniksi paloiksi ja murskaa piparit. Sekoita kuivat aineen keskenään. Lisää joukkoon sulatettu voi, kananmunat ja kiehautettu vesi. Sekoita
huolellisesti ja kaada voideltuun ja korppujauhotettuun kakkuvuokaan. Paista
175 asteessa 30–40 minuuttia. Jäähdytä kakku hyvin ennen kumoamista, jottei
se jää kiinni vuokaan. Kakkua voi koristella esimerkiksi pipareiden koristeluun
käytettävällä sokerikuorrutteella ja karkeilla.

Nakertaja 4/20
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Toimittajatiimi testaa: Glögit
Näin syksyn pimetessä ja joulun lähestyessä toimitus päätti yhdessä
tuumin testailla glögejä teidän iloksenne. Tarkista siis seuraavasta, mitä
glögiä haluaisit maistaa itse ja mitä viedä muillekin maisteltavaksi. Otimme
glögejä laidasta laitaan, osa on vanhoja tuttuja ja osa taas uusia tuttavuuksia, osa todella hyviä ja toiset ei niinkään. Lähde siis kanssamme makumatkalle. Matkakaveriksi toimitus suosittelee rusinoita, mantelia ja pipareita.
Glögit ovat maistelujärjestyksessä, eivät paremmuusjärjestyksessä

1. Loimu 2020, Lingell & Piispanen
Tuoksu:
- tuoksuu vahvasti alkoholilta
- piparinen
Hinta: 14,70 €
Maku:
A-pitoisuus: 15 %
- maku miellyttävä, ei viinaista jälkimakua
Pullo: Kuin lahjapaketti
- perinteinen punaviiniglögi
- maku sopivan mausteinen eikä yhtään
hyökkäävä
- lähtee jasukki lutviutuun

2.Vaalea glögi, Valio

Hinta: 2 €
A-pitoisuus: 0 %
Pullo: Kultainen maitotonkka

12

Tuoksu:
- perus
- tosi perus
Maku:
- perusglögi
- varmaan kaikkien perusta
- tulee lapsuus mieleen

Oulun Yliopiston Ympäristörakentajakilta

3. Juhla glögi, Kaskein
Tuoksu:
- omenainen
- haisee rähmäpulla
Hinta: 8,39 €
- omenaviineri
A-pitoisuus: 5,5 %
Maku:
Pullo: Sisältö näyttää niin ku- - pliisu
siselta, että en joisi avattuna - maistuu omenahillolle
tuntemattomalta
- lämmintä hapotonta siideriä
- saunassa puoli iltaa istunut siideri
- kirpsakka

4. Blossa glögg
Tuoksu:
- vahva
- punaviini
Hinta: 3,89 €
- mausteinen
A-pitoisuus: 0 %
Maku:
Pullo: Vaikea sanoa mistä
tässä on kyse, koska etiketti - maku on paljon parempi kuin haju
- makea
ruotsiksi
- tosi kanelinen
- maistuuko manteli?

5. Glögi, Valio

Hinta: 2 €
A-pitoisuus: 0 %
Pullo: Täysmaitotonkka

Nakertaja 4/20

Tuoksu:
- perinteinen punainen glögi
Maku:
- origenelli
- makea
- maistuu glögille
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6. Glühwein, Alpen Glitzern
Haju:
- tulee ekana punaviini
Hinta: 7,99 €
- on aikuisten glögi
A-pitoisuus: 8,0 %
Maku:
Pullo: Testatusta juomista
- miellyttävä
vaikein juotava, sillä korkki
- ei liian makea
todella tiukassa
- afterski -juomana kova
- mausteinen viini

7. Itsetehty punaviinipohjainen glögi
Alkon kyykkyviiniin (myyjän suositus)
sekoitettiin itse tehtyä glögisiirappia
(ohjeita löytyy joka makuun, mutta
tämä taisi olla K-ruoka -ohje).

Tuoksu:
- tuoksuu viini
Maku:
- menevää
- punaviininen (A-pitoisuus säädettävissä)
- maistuu glögikin
- ei makea (säädettävissä)
- yhden testaajan suosikki

Lopuksi: Glömbina (1 osa glögitiivistettä ja 2,5 osaa Gambinaa)
Vanhan reseptin G:

Uuden reseptin G:

Tuoksu:
- au
- oh hoh
- tää ei kuulu suuhun, järkyttävää
- menee syvälle
Maku:
- menee myös kylmänä, ihan jees
- tää vaan toimii, suosittelen
- yhden testaajan suosikki

Tuoksu:
- haju aivan yhtä kauhea kuin vanhassakin
-pistävämpi
-menee syvemmälle
Maku:
- pehmeempi
- ero lähinnä uuden ja vanhan G:n erilaisissa jälkimauissa

Loppukaneetti: En juo enää ikinä glögiä
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Hae AFRY Future
Stars -ohjelmaan
AFRYllä et joudu pelkkiin tylsiin
rutiinihommiin – Starat ratkaisevat
asiakkaidemme todellisia ongelmia
kokeneempien kollegoiden tukemana.
Vuoden mittainen ohjelma rakentuu
opintoja tukevista työtehtävistä sekä
Training Day -teemapäivistä, jotka
tukevat sinua urapolkusi suunnittelussa
ja osaamisesi kehittämisessä. Voit
myös neuvotella mahdollisuudesta
tehdä diplomityösi meille. Kukin Stara
saa AFRYltä oman mentorin.
Haku on auki 15.1. asti: afry.fi

Making Future

Joulun parhaat joulubiisit
Heissulivei!
Joulu on pian ja sehän tarkoittaa loputonta joululaulujen sointia kyllästymiseen
asti. Journalistitoimikunnan kanssa ei tietenkään ole tätä joulun parasta osaa
unohdettu, vaan kokosimmekin teille kokonaisen listan täynnä meidän lempparijoulubiisejä! Kuuntele soittolistaa sellaisenaan tai poimi parhaat palat omalle
joululistalle. Soittolistaa kuuntelemaan pääset alla olevan QR-koodin kautta tai
suoraan Spotifystä hakemalla ”Joulun parhaat joulubiisit”. Hyvää vuoden parasta aikaa!!
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Vunuhut
Vielä syksyn alkaessa olin sitä mieltä, että etäopiskelu on ihan jees. Ei tarvinnut vääntäytyä kahdeksaksi luennolle lipastolle, vaan luennolle pystyi osallistumaan omasta sängystä käsin, jos luennolle halusi osallistua. Tässä vaiheessa syksyä sanon, että tämä on ihan perseestä. Lähiopetukseen, kun liittyy
niin paljon muutakin kuin ne luennot yliopistolla – luentojen välissä ja aikana
kiltiksellä hengailu, syömässä käyminen kavereiden kanssa ja ylipäätänsä
ihmisten kohtaaminen.
Kaiken kukkuraksi tuntuu, että tässä on syksyn mittaan itse kullakin on ollut jos
jonkinmoista ongelmaa elämässä, allekirjoittanut mukaan lukien. Menneinä
vuosina, kun oma mummo kuoli, ja asia tuli puheeksi kiltahuoneella, yksi silloinen opiskelukaveri totesi, että ”Mitä vittua sää täällä teet, jos mun mummo ois
kuollu eilen nii en kyllä todellakaan pystyis tuleen kouluun.” Sanoin siihen, että
just sen takia oonkin täällä. Kiltahuoneella sai muuta ajateltavaa, ja vaikka mieli oli muuten surullinen, niin ihan huomaamatta päivän aikana tulikin ainakin
jossakin vaiheessa naurettua jonkun jollekin typerälle jutulle. No, nytpä sitä
ei ollakaan samalla tavalla joka päivä istumassa siellä kiltiksellä kavereiden
kanssa. Tätä kirjoittaessa tuli tieto ja havahtuminen siitä, että kohta ei olla
välttämättä ollenkaan kiltiksellä tai käydä Kastarissa syömässä, jos yliopisto
suljetaan koronarajoitusten vuoksi taas samalla tavalla kuin keväällä suljettiin.
Hyvinvointi alkaa olla vaakalaudalla.
Tässä nyt pitäisi varmaan jotain neuvoja jaella muille, että millä tästä kaikesta
voitaisiin nyt jotenkin selvitä. En tiedä olenko paras henkilö neuvomaan, itsellä
kun on varmaan jonkun reilu kolmisen viikkoa, ellei pidempäänkin kouluhommat olleet täysin jäissä ja viimeisetkin deadlinet menivät jo viikkoja sitten.
Eiköhän ne viimeisetkin kurssityöt tule joskus tehtyä, sitten kun niiden aika on.
Tuudoon kirjautuessa kuitenkin näkee, että 250 opintopistettä sinne on jollakin
ilveellä saanut raavittua kasaan vuosien aikana. Kyllä ne loputkin kurssit tulee
ennen valmistumista suoritettua loppuun. Isi Riikosen neuvo on edelleen relevantti: kun samaa kurssia käy uudelleen ja uudelleen, niin jossakin vaiheessa
kurssin asioista on jo pakostikin sen verran tietämystä, että se menee läpi.
Eikä siinä vaiheessa edes välttämättä kovin huonolla arvosanalla.
16

Oulun Yliopiston Ympäristörakentajakilta

En tiedä, mutta tuntuu, että tässä vaiheessa on heitettävä kurssisuorituksista murehtiminen myöhemmälle, ja keskityttävä siihen, että oma pää
pysyy kasassa. Jotain neuvoa pitäisi varmaan siihenkin heittää, miten pysyä järjissään muidenkin vastoinkäymisten, kuin opiskelujen sakkaamisen
kanssa. Ainoa neuvo minkä osaan antaa on se, että osta hevonen. Jos
jossakin vaiheessa keksin jotain järkevämpiä selviytymisvinkkejä, niin palataan niihin sitten seuraavissa numeroissa.

-Sone

Loppuun kuva kissasta putkessa:

Nakertaja 4/20
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Do not disturb
Hei,
Oletko kyllästynyt, kun luennoitsijat pommittavat sinulle sähköpostia lomien aikana?
Niin minäkin!
Lähetä siis luennoitsijallesi automaattinen
vastaus sähköpostilla. Voit vaikka samalla
kirjoittaa siihen mukavan joulutervehdyksen.
Automaattivastauksen luominen tapahtuu
seuraavalla tavalla:
1. Mene Outlookissa asetuksiin
2. Mene Automaattiset vastaukset kohtaan
3. Ota automaattiset vastaukset käyttöön
4. Valitse aikaväli automaattiselle vastaukselle
5. Lisää viesti tekstikenttään. (Kaksi vaihtoehtoa: organisaation sisälle ja ulkopuolelle)
Voit kirjoittaa kenttään esim.
“Hei,
Kiitos viestistäsi, mutta olen valitettavasti äitiyslomalla ensivuoden alkuun asti.
Pikku mallaspalloni kaipaa ravitsemusta ja hoitoa, joten olen päättänyt vetäytyä kotiini
kalsarikänneille.
Laskettu aika on tammikuussa, jolloin aloitan tipattoman.
Hyvää joulun odotusta!
T: Kari”
6. Nauti joululomasta rauhassa!

18
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Oletko valmis
radalle?
NRC Group Finland on Suomen suurin radanrakentaja
ja yksi maan suurimmista raideinfran kunnossapitäjistä.
Rakennamme ja ylläpidämme Suomen ympäristöystävällisintä infraa ja muokkaamme ihmisten
mahdollisuuksia liikkua nyt ja tulevaisuudessa.
Tarjoamme rakennus-, sähkö- ja infra-alan
opiskelijoille monenlaisia mahdollisuuksia opintojen
aikana, kesäduunina ja valmistumisen jälkeen.

Hae meiltä opinnäytetyöpaikkaa tai kasva
ammattilaiseksi trainee-ohjelmassamme.

nrcgroup.fi/ura
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Murinalaatikko
Vihdoin ja viimein on suurten lupausten Murinalaatikko saatu avattua
ja tuskanhuudot on kuultu. Näin toimituksen puolestakin voi yhtyä
näkemykseen, että joo, ennen kaikki oli paremmin. Vitun paljon paremmin. Sitten tuli korona ja pilasi kaiken. On sitä nyt hauska lueskella,
mistä sillon valitettiin, kun ei pahemmasta tiedetty:
”Missä on hallitus, missä on vastuu.. Missä on päätökset, missä on toiminta . Tämä
pätee killan hallitukseen niin kuin Suomen nykyiseen hallitukseen”
”On tämä saatana työmaa. Oispa kaljaa”
”Pierettää, mut ei kehtaa pierasta, koska on ihmisiä”
”Vituttaa, kun kiltaan tuodaan kakkua (se kakku ei ole huonoa) Ihmiset muuttuu
porsaiksi eikä vie roskia/kertakäyttöastioita ROSKIIN!! Mieli pahoitettu”
”Ihan kiva että kiltikselle tuodaan uutta teknologia (lue uusi tietokone, näytöt)
MUTTA: homman vois hoitaa loppuun asti eikä jättää lattialle lojumaan 4 näyttöä… ”
”Netti vittuilee kämpillä
prkl
Kohta ei vittuile
tilasin 400 megasen
saatana”
”SAATANA NYT TUO PASKA KONE EI TOIMI OLLENKAAN!!
MISSÄ HALLITUS, MISSÄ VASTUU?!”
”Miksi kiltahuoneelle on tuotu uusi tietokone jossa ei toimi spotify!!
Pahoitin mieleni!!! Tietokoneen ainoa tehtävä on soittaa spotifyä eikä tämä paska
sitä tee!! Saatana”
”Wappu kirjoitetaan AINA isolla alkukirjaimella!!! Myös teekkari!”
”Odotin murinalaatikon sisältöä julkaistavaksi jo ekaan nakkeen
Mieleni pahoitin, kun omat havainnot jäivät vaille huomiota.”
”VITUN VIRTAUSTEKNIIKKA”
20
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”Lentävä
Perse
Uu”
”OYYyeah toi kiltikselle kortsuja… Niiden mielestä Teekkareiden ei selvästikään
kannata lisääntyä… #Tämäkö on sitä tasa-arvoa”
”Nykyään annetaan paljon aikatauluja perustuen viikkoon. MUTTA KUN !?!.. Enää
ei MISSÄÄN SAATANAN kalenterisovelluksessa näy viikkojen numeroita! Olis kiva
kun pääsis oikeella viikolla siivoomaan :(”
”Vittuko kaksi kuukautta suunitellu menevänsä 10.2 kiipeilykurssille ja nyt se onki
menny täyteen :( PERKELE!!!
niin ja en siis itse ollu ilmonnu ajoissa”
”Miten voi pahottaa mielensä ku täällä ei oo niitä saatanan lappuja eikä ees tussia
että voi kirjottaa
Hannelen piti hakea mulle lappuja ja tussi että voin pahottaa ees mieleni
Saatana ennen kaikki oli paremmin”
”PULLAT ON LOPPU MIKÄ SIINÄ ON NII VAIKIAA OSTAA NIITÄ PULLIA SAATANA
TARPEEKSI”
”Katalyysin perusteet on hirveää paskaa. Ei tämmöstä tuomiota voi ihmiselle langettaa.”
”LISEMPÄÄ SEKSI NOVELLEJA”
”Kyllä ennen kaikki oli paremmin, sillon kun miä olin fuksi palautteita ja murinoita ei
kerätty talteeen vaan ne samantien poltettiin, paloiteltiin, tungettiin hanskaan ja
nakattiin tiskiin”
”IHMISET OLIVAT PÄISSÄÄN EXCURSIOLLA”
”Oon pettyny ettei murina laatikko ollu edellisessä Nakessa :l Ja tämä paperi ei
mahu laatikkoon”
”Kun kynä ei toimi”
”t. Hansu ”
Lisäksi tosiaankin Murinalaatikosta löytyi ehkäisyvälineitä. Osa oli käyttämättömiä,
mutta osa oli puhallettu palloksi ja puhkaistu (toivottavasti). Mysteeriksi jäi vihjataanko tällä, että kiltainsestin olisi aika päättyä vai, että YMPPI PANEE!!
Nakertaja 4/20
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Sinustako älykkään ja kestävän
elinympäristön loihtija?
rakennesuunnittelija

data-arkkitehti

tie- ja katusuunnittelija

arkkitehti

ratasuunnittelija

devaaja

LVI-suunnittelija

sähkösuunnittelija

valaistussuunnittelija

paikkatietoasiantuntija

viestintäasiantuntija

sinä?

www.sitowise.com

Työllistämme vuosittain
noin 200 opiskelijaa!

Fuksin syksy
runo kirjoitettu demi.fi:n keskustelunaloituksia
käyttäen

aion tehdä ison elämänmuutoksen
en enää tiiä mikä mun unelma-ammatti on
katon matikkamatskuja ja melkein itken
hyi olkoon, meinas käydä kalpaten
näytän metsäkonekuskiamikselta
kuinka kauan kestää kotiutuminen uudelle paikkakunnalle
onks tää ees normaalia
kysykää mitä vaan ihmiseltä, joka vaan lusmuilee eikä ikinä
tee mitään
tässä hommassa ei varmaankaan ole järkeä
teinköhän virheen, kun alotin koulun
haluutteks auttaa taas matikas, en ymmärrä miten toi
yhtälö piti ratkaista
haluaisin vaan osata olla jo aikuinen
tein eilen niin ahkerasti villasukkaa
pitäiskö mennä leikkimään
mulle ei meinattu myydä kaupassa energiajuomaa
ärsyttää kun poikaystävä haluais mulle isommat rinnat
u vai m
ei mitään järkee mut
hyvin menee taas
kissani on kommunisti
taidan olla feministi
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Roope Ankan Jalakapuupalsta 2020
Sisällysluettelo
1. Tilannekatsaus
2. Kokoonpano
2.1. Tuomari
2.2. Syyttäjä
2.3. Syytetty
2.4. Valamiehistö
3. Syyttäjän puheenvuoro
3.1. Tilannekatsaus
3.2. Todistusaineisto
4. Syytetyn puheenvuoro
4.1. Kootut selitykset
5. Päätös
6. Loppukevennys ja Official “Voikko maksaa velekas” ranking list

1. Tilannekatsaus
Vuosi alkaa olla lopuillaan, mutta kaikkien meidän ajatuksemme eivät vielä ole jouluruuassa. Ei ole yleistä, että jollakin henkilöllä saattaa vuoden aikana muisti pätkiä,
kun kyse on omista rahoista. Tietoomme onkin tullut, että yksi Ankkalinnan asukkaista on toiminut epärehellisesti, jonka vuoksi olemme kokoontuneet tänä aurinkoisena päivänä tänne Rahasäiliön kukkulalle pitämään käräjiä. Saamiemme tietojen mukaan yhden henkilön velkojen maksussa kesti niin kauan, että asiaa ei voi
katsoa enää läpi sormien. Syyttäjä on joutunut lyömään vettä myllyyn ja nostanut
syytteen. Paikalle on saapunut tuomari, syyttäjä ja kolmipäinen valamiehistö, jotka
koostuvat luotettavista Ankkalinnan asukkaista. Myös syytetty on tuotu oikeuden
eteen, kun hänet aamulla kiinniotettiin Hanhivaaran Hesson Baarin liepeiltä.
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2. Kokoonpano
2.1. Tuomari
Käräjäoikeuden tuomarina toimii kukapa muukaan, kuin Ankkalinnan kirkkain henkilö eli Pikku Apulainen. Hänellä ei verisuonet
kiristä päänuppia, vaan hän osaa tarjota ideaan kuin ideaan loisteliaita ja nerokkaita ratkaisuja. Pienen kokonsa vuoksi hän pääsee hyvin sisälle tilanteeseen kuin tilanteeseen, minkä vuoksi hän
onkin nähnyt kaikenlaista elämänsä aikana. “Bizz-biz-biiiz”.

2.2. Syyttäjä
Syyttäjänä toimii henkilö, joka laskee lanttinsa joka päivä ja ikinen yö. Hänelle raha ei ole vain valuuttaa, vaan elämäntapa. Hän
hermostuu, jos yksikään kolikko on pölyn peitossa. Hän osaa valmistautua niin rötöstelijä kopliin kuin erilaisiin viettelyihin. Hän ei
laita rahojaan turvalukkojen varaan, vaan karhunrautojen ja kanuunan. Hän ei nuku itsemurhayksiössä, hän nukkuu betonisessa,
yli 40 metriä korkeassa raha_vitun_säiliössä. Hän on Roope Ankka.
“Köyhät kyykkyyn”.

2.3. Syytetty
Syytösten kohteena on tällä kertaa henkilö, joka on pirtsakka ja
hienostunut, mutta selvästi huono tekemään valintoja. Hän ei osaa
tehdä päätöstä vaaleanpunaisen tai violetin rusetin välillä, mutta
tällä kertaa hän on kuitenkin valintansa tehnyt ja viivyttänyt velkojen maksamista äärimmilleen. Kyseessä on tietenkin Iines Ankka,
joka on kova taiteen ystävä, mutta loppuuko ystävyys, jos huomisen
sanomalehden taideteoksessa näkee itsensä jalkapuussa? “Live,
laugh, love”.

2.4. Valamiehistö
Ensimmäinen valamiehistön jäsen on Ankkalinnan oma nautiskelija ja ruuan ystävä. Hän makaa riippumatossa ja nauttii mummon
soppaa sillä välin kuin sinä teet töitä. Hän on Hansu Hanhi. Toinen
jäsen on tunnettu postimerkkien keräilystä ja katkeruudestaan
eikä hän suostu koskaan häviämään naapurilleen, Teppo Tulppu.
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, Sudenpentujen oma kasvatti,
rääväsuu Lupu.
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3. Syyttäjän puheenvuoro
3.1. Tilannekatsaus
Syytettynä oleva Iines Ankka ei ole useista muistutuksista ja viesteistä huolimatta suostunut maksamaan syyttäjänä olevalle Roope Ankalle maaliskuusta asti rästissä olevia
velkojaan. Sähköpostilla Roope on syytetylle lähetellyt muistutuksia maaliskuussa ja huhtikuussa, mutta muistutukset eivät näyttäneet menemään perille millään, minkä vuoksi
Roope Ankka on änkyrä päissään rankaissut jopa Aku Ankkaa, laskemalla hänen päiväpalkkaansa kahdesta (2) sämpylästä yhteen (1) sämpylään sekä näyttämällä kävelykepillään
Ankkalinnalaisen seurapelin salat. Myöhemmin keväällä Roope otti useasti syytettyyn
suoraan yhteyttä, mutta kun nämäkään eivät tehonneet, niin Roope vaipui psykoosiin ja
muuttui entistä vainoharhaisemmaksi ja uskoi Kovid-19 olevan vain Milla Magian salajuoni,
millä hän pyrkii varastamaan ensilantin.
Kesän aikana tilanne oli syytetyllä muuttunut tukalaksi. Hän oli epätoivoinen, sillä tiesi ettei
Roope tule lopettamaan. Syytetty tarjoaakin viimeisessä viestissään heilansa Akun tulilinjalle ja kyseli mahdollisuutta periä velat Akun kukkarosta. Tämä ei kuitenkaan kelvannut
Roopelle ja lopulta hänen oli pakko laittaa syytetystä etsintäkuulutus. Todistusaineiston viestit ovat nähtävissä alapuolella.

3.2. Todistusaineisto
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4. Syytetyn puheenvuoro
4.1. Kootut selitykset
Seuraavana on vuorossa syytettynä istuvan Iines Ankan vastalause syytöksille eli kootut selitykset. Kuten arvata saattaa, niin järkeviä selityksiä maksun viivästymiselle EI OLE.
Syytetyllä on selvästi vaikea istua valamiehistön edessä vakavalla naamalla ja ainoa asia
mitä saa suustansa annettua selitykseksi on: “No se aina jäi, kun en muistanut mitä mää
olinkaan tekemässä”. Ilta on jo viilenemässä Rahasäiliön kukkulalla, mutta Roope Ankka käy
kuumana kuin lettupannu… “Mikä röyhkeys!”, hän huutaa.
Spagetit alkavat lopulta valumaan syytetyn lahkeista. Hän tajuaa, että peli on menetetty...
game over. Hänellä ei ole enää sanottavaa, vaan hän katsoo ylös taivaalle. On jo täysikuu,
kun hän miettii, että miten kuvittelikaan olevansa nokkelampi ja sitkeämpi kuin Ra... Ra...
Raavas Roope Ankka.

5. Päätös
Puheenvuorot on nyt kuultu ja muminaa alkaa kuulumaan
valamiehistön suunnalta. On aika kuulla valamiehistön
jäsenten mielipiteet. Valamiehistön henkilökohtaiset mielipiteet käydään järjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan eli
Tulppu, Hansu ja Lupu. Teppo Tulppu juo kulauksen vettä ja
nousee seisomaan…
“Hirteen!”, huutaa Tulppu.
“Maksakoon viisi (5) mustikkapiirakkaa *m mm*”, ehdottaa Hansu.
“Siis niiku tosi rude to be tollee… Sedälle must maksaa viisi donaa… chillisti bro”, sanoo
Lupu.
Tuomari Pikku Apulainen nyökyttelee. Hän on pohtinut käräjillä käytyjä puheenvuoroja ja
tehnyt lopullisen päätöksensä. Hän hyppää tuomarin pöydälle, ottaa nuijan käteensä ja
sanoo: “Bizz-biz-biizz-biz-biz” *PAM*. Päätös on näin tehty, se on lopullinen. Siinä todetaan
Iineksen joutuvan maksamaan välittömästi velkansa Roopelle, kun tämä on tehty, niin Iines
laitetaan jalkapuuhun niin useaksi tunniksi, kuin päiviä velkojen maksamisessa on kestänyt.
Yhden (1) päivän myöhästyminen tarkoittaa siis yhtä (1) tuntia jalkapuussa. Jalkapuun paikka
on rahasäiliön kukkulalla ja muonituksesta huolehtii Aku Ankka. Maksu on vihdoin tehty ja
Roope laittaa urut soimaan. Alla vielä maksun yhteydessä lähetetty viesti.
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Velat on nyt maksettu. Seuraavaksi Iines viettäköön 9 päivää ja 9 tuntia jalkapuussa. Shame,
shame, shame! Kannattiko viivästyttää velan maksua? Tuskin. Mitä tästä opimme? Opimme
sen, että Roope Ankka löytää aina hänelle velallisen ihmisen. Miten Roope selviää vastuun
välttelijöistä seuraavan vuoden aikana? Siitä saatamme ehkä kuulla lisää vuoden päästä.
Yksi asia kuitenkin on varmaa… Aina on joku, joka “ei muista mitä olikaan tekemässä”.

6. Loppukevennys ja Official “Voikko maksaa velekas?” ranking list
Valitettavasti aikaisempi tarina oli (ainakin joltain osin) fiktiota, eikä kukaan joutunut jalkapuuhun tai vaipunut psykoosiin. Roopen ja Iineksen välillä on oikein hyvät välit ja idea tämän
palstan kirjoitukseen tulikin Iineksen puolelta, joten suuret kiitokset myös hänelle. Alapuolella vielä Roopen ja Iineksen välinen viestittely, mikä tapahtui heti maksun maksamisen jälkeen.

Rankingista puheen ollen, niin mikä olisikaan oivallisempi keino täyttää tietyt vastuut, kuin
vuotuinen ranking-listan täydentäminen. Menneisyydessä ja tulevaisuudessa Roopella on
ollut ja tulee varmasti olemaan Iineksen kaltaisia veijjareita, joilla saattaa velkojen maksu
syystä tai toisesta venähtää. Se jääköön seuraaville vuosille nähtäväksi, että meneekö
niissä yhtä kauan tai jopa reilusti pidempään. Esitänkin lopuksi vielä sijoituslistan, minne voi
halutessaan kerätä vuoden matti myöhäsen. Listan nimi olkoon lyhyen mietinnän jälkeen
alustavasti: Official “Voikko maksaa velekas?” ranking list.
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ps. jaksaakohan kukaan ees lukee tätä, meni kyllä iha saatanan kauan tässäkin
t. Roope Ankka

Autamme sinua menestyksekkään uran
luomisessa, tuemme osaamisen kehittämisessä
ja hyvinvoinnin vaalimisessa.
Hyödynnä TEKin edut ja palvelut:
•
•
•
•
•
•
•

TEKin työkirja
Palkkasuositukset
Työsopimusten tarkistamiset
Tapahtumat, webinaarit ja koulutukset
Tekniikan alan digilehdet
Yrittäjien palvelut
Etuja esimerkiksi mökkeilyyn, pankkipalveluihin,
hyvinvointiin ja harrastuksiin

www.tek.fi/opiskelijat
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40 tunnin vaalikokous
Ovatko Teekkarikiltojen vaalikokoukset mielestäsi nykyään
aivan liian lyhyitä? Ei hätää. Tämän alla olevan ruudukon
avulla saat venytettyä kokousta puhumalla helposti jopa
kymmeniä tunteja ilman, että sanottava pääsee loppumaan.
Aloita vain valitsemalla yksi ruutu vasemman reunan sarakkeesta ja jatka samalla tavalla jokaiselle sarakkeelle vasemmalta oikealle. Aloita alusta ja toista. Erittäin helppoa!
Muokattu Suomen Kuvalehdessä julkaistusta Kristina ja Risto Alapuron suomentamasta versiosta
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Hyvät kiltalaiset

toimintasuunnitelman
vaatimusten toteuttaminen

velvoittaa meitä analy- nykyisiä taloudellisia
soimaan
ja hallinnollisia oloja.

Toisaalta

toimihenkilöiden
osaksi tulevien nakkien vaikutustaso ja
kohdentuminen

näyttelee keskeistä
osaa pohdittaessa

Samoin

toimintamme ja toimijoiden määrän jatkuva
kasvu

vaatii täsmällisyyttä ja osallistumistason
päättäväisyyttä sekä
kohottamista.

Ei kuitenkaan sovi
unohtaa, että

nykyinen pestirakenne edellyttää huolellista
valmistautumista ja

vastuunsa tuntevaa
asennetta OTY:ssä tai
killassa toimivilta.

Niinpä

killan uusi toimintasuunnitelma

takaa sen, että
huomattava osa on
aktiivisesti mukana
hahmottamassa

alustavia ehdotuksia.

Arkipäivän kokemukset osoittavat, että

erilaisten toimintamuotojen jatkuva kehitys

täyttää tärkeän
tehtävän, kun
määritellään

virikkeellisiä kasvutavoitteita.

Ei ole tarpeen ruveta
todistelemaan laajalti
näiden ongelmien
vakavuutta ja merkitystä, sillä

tästä kaikesta pysyvänä osoituksena
oleva tapahtuma- ja
tempaustoimintamme

antaa mahdollisuuden sellaista kähmintää,
parantaa
joka vastaa nykyhetken tarpeita.

Laaja ja monipuolinen
kokemus sekä

külttüürin vahvistamin- tekee vaikeaksi arvien ja kehittäminen
oida

Keskeiset Teekkarikulttuurin periaatteet
samoin kuin

luovien näkemysten
huomiointi

tekee mielenkiintoisek- kehitysmallia.
si yrityksen eritellä

Hallituksen tuntema
huoli, mutta ennen
kaikkea

fuksikasvatuksen
yleinen käynnistäminen

antaa myönteisen
erilaisia toimintamupanoksen saneerotoja.
aamiseen, uudenaikaistamiseen ja edistää

ennusteita tulevaisuuden kehityssuunnista.

asiaankuuluvia toimintaolosuhteita.

Oulun Yliopiston Ympäristörakentajakilta

Raksamestari
(Tirehtööri - Turmion Kätilöt)
Olipa se kiva kun yheksältä heräsin,
Piudi ei antanut nukkua
Sauna on Talolla,
Päätäkin jomottaa
ja kädessä on iso rakko
Sauna on pysäköity
päin vittua
ettekö te osaa mitään?
Reissulla ei sitten ole juomataukoja,
emmekä pysähdy Alkoon
Ovi kii
Ovi kii
Päin vittua
Hui hai
Päin vittua
Hui hai
Ovi kii
Ovi kii
Päin vittua
Hui hai
Päin vittua
Hui hai

Ovi kii
Ovi kii
Tänne sitä Vergiä
Hui hai
Tänne sitä Vergiä
Hui hai
Ovi kii
Ovi kii
Tänne sitä Vergiä
Hui hai
Tänne sitä Vergiä
Hui hai
Nyt kaikki ylimääräiset ulos
sauna laitetaan liikkumaan
Aisa ylös ja halot pois
Tai kiululla naamaan leivotaan
Ovi kii
Ovi kii
Tänne sitä Vergiä
Hui hai
Tänne sitä Vergiä
Hui hai

Ovi kii
Ovi kii
Ovi kii
Hui hai

Ovi kii
Ovi kii
Tänne sitä Vergiä
Hui hai
Enemmän työntöä, vähemmän jarrua tai Tänne sitä Vergiä
Hui hai
sitten jarrukahva helvettiin
Missä on PJ, vittu minä tapan sen
Se isäntäkin pitäis piestä
Emännällä on noussu kusi päähän
ja tieva on täysi mulkku
Tänne sitä Vergiä
työnsitte päin merkkiä
Reitti oli täysin paska
Nakertaja 4/20
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“Nyt ei varmaan jaksa”

