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Pääkirjoitus
Teinivuodet ovat viimein ohitse, Oulun Tietoteekkarit ry
täytti 26.9.2008 rempseät 20 vuotta. Se on hieno ikä melkeinpä millä mittapuulla tahansa. Noihin vuosiin mahtuu
uskomaton määrä erilaisia tapahtumia ja ihmisiä, joista osaa
tämä julkaisu koettaa valottaa. Ajattelin itse hieman kertoa
killan nykyisestä tilanteesta ja tämän julkaisun teosta.
Vaikka aivan viime vuosina uusia opiskelijoita on kiltaamme tullut hieman vähemmän, on kiltatoiminta edelleen vahvaa. Tapahtumia ja reissuja järjestetään entiseen malliin, ja
yhteistyö eri firmojen kanssa toimii. On todella hienoa olla
killassa, jossa on osaavia ihmisiä ja joka pystyy järjestämään
jäsenilleen näinkin paljon erilaista ajanvietettä ja tilaisuuksia. Tänä vuonna olikin OTiT:n vuoro järjestää TiTeenien
Taistot, johon osallistui tietoteekkareita Oulun lisäksi Tampereelta, Otaniemestä ja Turusta. Kolme päivää kestänyt
mylläkkä oli onnistunut ja kiitostakin tuli. Kyllä OTiT siis
osaa. Loppuvuodeksi onkin vielä mukavasti tapahtumia tiedossa, kuten killan päätapahtuma PikkuWappu. Näitä ”puoli
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OTiT 20v-haalarimerkki

10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 1
10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 1

( 2 ) OTiT ry 20 vuotta

vuotta Wappuun” -bileitä juhlitaan tänä vuonna 12. kerran.
Kauden päättää jälleen vaalikokous ja pikkujoulut, kokouksessa valitaan seuraavan vuoden hallitus. Uskonkin että
meiltä löytyy vahvoja suorittajia jatkamaan killan perinteitä,
ja tuomaan uusia ideoita.
Kesti tovi jos toinenkin miettiä, mitä kaikkea sitä tähän lehteen änkeää ja miten pitää homma jossain määrin järkevissä
mitoissa. Suunnittelun aloitimme Caiossa jo toukokuussa.
Siinä tuoppi kourassa mietittiin erilaisia artikkeli-ideoita
ja mahdollisia haastateltavia. Varmasti on asioita joita olisi hyvinkin vielä lehteen voinut laittaa, mutta johonkin on
jäätävä. Ihan Terminaalin yleiseen roskajournalismiin ei tällä kertaa päädytty, mutta sopivasti kieli poskessa mennään
kuitenkin.
Onnea Oulun Tietoteekkarit ry:lle ja menestystä tulevaan!
-Pekka Mäkinen, Tiedotusministeri 2008
Oulun Tietoteekkarit ry:n 20-vuotisjuhlajulkaisu
Terminaali - Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988.
4-6 numeroa vuodessa.					
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Seuraavaksi on luvassa pienen pieni katsaus Oulun Tietoteekkarit ry:n
15 ensimmäisestä elinvuodesta (vuosiluvuissa saatetaan hieman lipsua
lähemmäskin nykyaikaa, älkää antako sen häiritä). Pohjana on käytetty sekä
Mikko Rapelin ja Juha Lehtomäen toimittamaa 10-vuotisjuhlajulkaisua että
vuosina 1999-2002 killan puheenjohtajina toimineiden henkilöiden
muisteluita 15-vuotisjuhlajulkaisussa.

OTiT: ensimmäiset 15 vuotta erittäin lyhyesti
kelija voitti kisan työllään ”T
for two”, ja yksityiskohtana
Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan kerrottakoon ettei olutkori
sähkötekniikan osasto aloitti tietotekniikan kelvannut palkinnoksi. Kilopintosuunnan opettamisen vuonna 1985. lan maskotiksi valittiin Pacman, jonka niKaksi vuotta myöhemmin tietotekniikan meksi tuli tuttavallisemmin Paggi. Maskotkoulutusohjelma sai virallisen siunauksen tia on päässyt vuosien varrella ihastelemaan
opetusministeriöltä. Uuden koulutusohjel- säännöllisen epäsäännöllisesti pääasiallisesti
man sisältö määriteltiin sähkö-, kone- ja pro- kiltalehti Terminaalin sivuilla sekä killan
sessitekniikan osastojen sekä tietojenkäsitte- myymien haalarimerkkien koristeena. Myös
lyopin laitoksen toimesta keväällä 1988, ja OTiT:n www-sivuilla on aikoinaan ollut Pagopetus koulutusohjelmassa alkoi saman vuo- gi-teemainen Pacman-pelin versiointi.
den syyslukukaudella.
Kiltahuone
Oulun Tietoteekkarit ry:n perustamiskokous pidettiin luentosalissa SÄ118 26.9.1988. Killan alkuperäinen kokoontumistila eli tutYhdistyksen perustavat paperit oli täytetty tavallisemmin kiltahuone SÄ125:ssä oli niin
ja allekirjoitettu hyvissä ajoin, joten paikalle pieni, että sinne mahtui vain yksi pöytä ja
saapuneiden opiskelijoiden tehtäväksi jäi to- kaappi. Parempia tiloja jouduttiinkin pian
distaa yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen kyselemään yliopiston vahtimestareilta. Touja ensimmäisen hallituksen valitseminen. kokuussa 1989 alunperin biologian laitoksen
Upouusi kilta sai yhdistysrekisteristä viralli- varastona toiminut pommisuoja (virallinen
sen hyväksynnän neljässä viikossa, sillä ha- tunnus YY054-55) siivottiin jäniksenluista
kemus oli jätetty kiireellisenä. Yhdistyksen ja pöllön oksennuspalloista ja otettiin käytvirallinen nimi tuntui arkikielessä hieman töön kiltahuoneena. Aiemmin tuttavallisesti
hankalakäyttöiseltä, joten viralliseksi lyhen- Pommarina tunnettu kiltahuone on 2000luvun opiskelijoille luontevasti tullut tutuksi
teeksi otettiin käyttöön OTiT.
pelkkänä Kiltiksenä.
OTiT:lle saatiin oma logo arkkitehdeille järjestetyn suunnittelukilpailun kautta. Palkin- Tietokoneilla, sohvilla ja kahvinkeittimillä
tona kisassa oli joko sata markkaa tai kori varustettu kiltis on toiminut levähdyspaikkakeskiolutta. Eräs tuntematon arkkitehtiopis- na ja toisena olohuoneena opintojen uuvuttaKillan perustaminen
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Ensimmäiset 15 vuotta pähkinänkuoressa
mille opiskelijoille jo useiden vuosien ajan.
Kiltahuonetta remontoitiin isommalla kädellä
vuonna 2000, kun päätehuoneena tunnettuun
etuhuoneeseen maalattiin seinille binäärikuviointi sekä hankittiin uudet sohvakalusteet,
flipperi, kuumajuoma-automaatti, yliopiston
ensimmäinen biljardipöytä, viihdekeskus-PC
sekä Ericssonin kustantama baaritiski.
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jakaantuivat tasan, ratkaisi puheenjohtajan
ääni voittajaksi Terminaalin.

Kiltalehtien juttujen sisältö noudattaa yleensä linjaa ”kirjoitetaan siitä mistä huvittaa”.
Terminaali ei ole ollut poikkeus. Alun perin
muutamana ensimmäisenä vuotena sisällöllisesti varsin puhtoisena ja asiapitoisena ilmestynyt lehti on vuosien saatossa löytänyt oman
Vuosien saatossa kaikenlaisia vekottimia linjansa, eli välillä varsin vinksahtaneen huuja vempaimia on nähty, eikä kiltahuoneen morin ja pikkutuhmat jutut.
uudelleensisustamiseltakaan ole vältytty.
Esimerkiksi niin flipperi kuin kuumajuoma- Eräällä tavalla suosionsa huipulla Terminaali
automaattikin ovat jo kadonneet kiltahuo- kävi vuonna 2002. Wappunumero Spermineelta. Viihdekeskuksen paikan kiltalaisten naali kun piti sisällään Acateemisten Amaviihdyttäjänä korvasi Xbox, eli vanhempien teurien jo legendaariseksi muodostuneen jutieteenharjoittajien mukaan ”larppipoksi”. tun ”The Best of Porn”, jonka seurauksena
Loppujen lopuksi sekin hajosi ei-niin-pitkän Oulun yliopiston etiikkatyöryhmä lähestyi
käytön jälkeen – eikä uuden pelikonsolin Teekkarikiltojen hallituksia haluten muistuthankkimista ole sen jälkeen mietitty. Lisäk- taa, että julkaisuissa olisi hyvä pitää mielessä
si kiltahuoneella on vuosien
eettisyys ja sukupuolisen häivarrella viritelty toimimaan
rinnän ehkäiseminen. Varsin
niin vanha Super Nintendo
häiritseviksi koettiin voimakkuin Sega Megadrivekin,
kaan pornografinen materilegendaarisista C64:stä ja
aali sekä yleisesti naisiin kohAmigasta puhumattakaan.
distuvat kaksimieliset vitsit.
Koneiden toimintakunnon
(tai ylipäänsä sen, löytyykö
Terminaalin (ja muidenkin kilniitä enää kiltahuoneelta) voi
talehtien) eettisestä arveluttasaada selville vain käymällä
vuudesta keskusteltiin pitkään
paikan päällä.
ja hartaasti. Loppujen lopuksi
tultiin johtopäätökseen, ettei
Terminaali
ilmaisia ja pienelle piirille jaettavia kiltalehtiä kukaan pakoKillalle perustettiin heti
ta lukemaan. Oli asia niin tai
vuonna 1988 oma sensuroinäin, mutta Terminaalin jutut
Sperminaali:
maton kiltalehti, joka toimi Terminaalin Wappuversio eivät ole olleet yhtä ronskeja
killan hallituksen ja yksittäisnumeron 2/02 jälkeen, hyvän
ten rivikiltalaisten äänitorvena. Kiltalehden maun vastaisia ja huonoa huumoria edustanimi päätettiin kuitenkin vasta 1989. Äänes- via kylläkin.
tyksessä vastakkain olivat ehdotukset Semafori ja Terminaali. Kun hallituksen äänet Tekniikka & Talous -lehden 21.11.2002 ilOTiT ry 20 vuotta ( 5 )
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mestyneessä numerossa Terminaali koki valevyt ja ohjelmistot yhdistettiin Stekteihin,
myös katsantokannasta riippuen joko huiman mikä onnistuneesti laski operaattoreiden työarvonylennyksen tai -alennuksen. Terminaa- määrää. Vuosituhannen vaihteessa killan seulin ensimmäinen päätoimittaja Tero Ojanperä
oli urallaan Nokiassa edennyt tutkimuskeskuksen johtajaksi ja T&T kertoi artikkelissaan muun muassa seuraavaa: Opiskeluaikana hän toimi muun muassa Oulun yliopiston
tiedotuslehden Terminaalin päätoimittajana.
Otitsun ja muut tietokoneet
Pommarin suuremmasta huoneesta muodostui heti tietoteekkareiden päätehuone,
kun yliopiston ATK-keskus lahjoitti killalle
viisi tekstipäätettä. Myöhemmin VT52- ja
VT100-päätteitä saatiin myös sähköosastolta
ja lahjoituksina muun muassa VTT:ltä. Päätteiden lisäksi Pommarin yhteyteen raahattiin fyysisen kokonsa puolesta massiivinen
neuvostovalmisteinen PDP-11-klooni, joka
saatiin lahjoituksena, kun ATK-keskus oli jo
kärräämässä sitä kaatopaikalle. Laite ristittiin
asiaankuuluvasti Maatuskaksi.
Kiltalaisten omaksi serveriksi saatiin Nokia Datalta Sun 2 –minikone, jonka nimeksi
päätettiin antaa nyt jo legendaarikseksi muodostunut Otitsun. Kone tuli tarpeeseen, sillä
sähköosaston unix-koneisiin ei riviopiskelijoilla ollut asiaa. Hitaaksi käyneen alkuperäisen Otitsunin tilalle saatiin jo vuonna 1991
tähtitieteen laitokselta uusi Sun Sparc 1+
-työasema. Kone palveli kiltalaisia uskollisesti seuraavat viisi vuotta, jonka aikana sitä
viritettiin aina silloin tällöin. Vuosien myötä
Otitsun kävi hitaaksi, ja kun kaikki opiskelijat saivat tunnukset uusittuihin Stekt-koneisiin, käyttöaste vähitellen pieneni.
Otitsunin itsenäiset päivät alkoivat olla ohitse,
kun se tavallaan siirtyi osaston omistukseen
uuden Sparc 10 –koneen myötä. Koneen ko-

Kiltiksen etuhuone nykyään

raava serveri, osaston ylijäämälahjoituksena
saatu Sun Ultra 1 alkoi palvella kiltalaisia.
Sen rauta ja ohjelmistot olivat taas erillisiä
Stekteistä. Tämä olikin loogista, sillä Otitsun
palvelee kaikkia OTiTlaisia, eli myös Stektien käyttöoikeudet valmistumisensa myötä
menettäneitä diplomi-insinöörejä (ja miksei
myös lisensiaatteja ja tohtoreitakin...).
Vuonna 2004 konehuoneessa tapahtui halvemman raudan esiinmarssi, kun killan serveri alkoi pyörimään killan ostamalla geneerisellä x86-arkkitehtuurin PC-koneella
SPARCin sijaan. Nimi Otitsun oli jo kuitenkin käsitteenä suurempi kuin sitä pyörittävän raudan ominaisuudet. Tammikuussa
2007 Otitsun vaihtui sähkö- ja tietotekniikan
osaston lahjoittamaksi Dell Poweredge 1750
–koneeksi. Killan ”konehuone” elää omaa
elämäänsä killan muista myrskyistä välittämättä; aina välillä ylläpito käy pyytämässä
killan hallitukselta lisää rahaa uusiin vimpaimiin. Tätä juttua kirjoitettaessa ylläpito on
valmistautumassa vaihtamaan serverin pitkästä aikaa takaisin Sun-merkkiseksi (vaikka
sekin sisältää nyt PC-rautaa).
OTiT ry 20 vuotta ( 7 )
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ti. Vapaamuotoinen illanvietto määränpäässä
poikii yleensä melkoisen määrän tarinoita
Ekskursiot ovat opiskelijoiden järjestämiä eteenpäin kerrottavaksi.
matkoja, joiden aikana tutustutaan määränpään yrityselämään sekä alueen muihin Kotimaanpitkä on myös lähes jokavuotimielenkiintoisiin kohteisiin. Fuksicursio on nen perinne. Yhdessä sähköinsinöörikillan
tarkoitettu ensimmäisen vuosikurssin opis- kanssa bussilastillinen Teekkareita aiheuttaa
kelijoille, jotka virallisen ohjelman lomassa kaaosta ja pahennusta useilla paikkakunniltutustuvat toisiinsa ja saavat oppia, kuinka la useamman päivän ajan. 2000-luvulla kotimaanpitkällä on käyty monesti myös mitTeekkari käyttäytyy maailmalla.
telemässä voimia toisten paikkakuntien tieFuksicursiot ovat pääsääntöisesti suuntautu- toteekkareiden kanssa TiTeenien Taistoissa.
neet 1-n:n tunnin matkan päähän Oulusta, ja Kotimaanpitkän tunnetuimpia juttuja ovat
monilla paikkakunnilla on vierailtu useam- tietysti laattapaita ja känniääliöviitta. Ensin
paankin otteeseen. Perinteisesti matka on al- mainitun saa jokainen ylenantanut vuorolkanut aikaisin aamulla Linnanmaalta, jonne laan kannettavakseen (oikea etappivoiton
innokkaimmat, lähinnä vanhemmat teekkarit, merkki), jälkimmäisen saamiseen tarvitaan
ovat tulleet suoraan edellisen illan jatkoilta. jonkin asteista ”kääliöimistä”, joka voi olla
Oheisohjelmaan ovat kuuluneet perinteises- esimerkiksi avaamattoman jallupullon tiputti tankkaus- ja tyhjennyspysähdykset, itsen- taminen asfaltille tai yllättävä katoaminen
vessaan lukitun oven taakse
sammumaan.
Cursiot

OTiTlaiset ovat kunnostautuneet ahkerasti myös ulkomaan excuilla. Tietoteekkareiden ekskursioryhmät
ovat säännöllisen epäsäännöllisesti suunnanneet matkansa hieman pidemmälle.
Kansainvälistyminen
on
ollut siis tietoteekkareille
itsestään selvyys jo kauan
ennen varsinaista kansainvälisyysbuumia Suomessa. Viimeisimmät OTiTin
excuporukat ovat käyneet
Excursion mallia
Italiassa (2007), Romanisä esittely bussin etuosassa ja perinteisten assa (2004), Uudessa-Seelannissa (2003) ja
Teekkarilaulujen opettelu. Yleensä matkalla Brasiliassa (2000). OTiT on kunnostautunut
on käyty tutustumassa johonkin yritykseen, myös excursioissa lähialueille. Vuosittain järjonka jälkeen on pidetty perinteinen olutvies- jestettävä kiltahuonekierros huipentuu Oulun
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anniskelupaikkoja kartoittavaan CityTouriin, min sisäänottomäärät muuttuivatkin hieman
joita on joskus ammoisina aikoina järjestetty miesvaltaisiksi, ovat informaatioverkostot
useammankin kerran vuodessa.
vetäneet OTiT:lle moninkertaisen määrän
kauniimman sukupuolen edustajia tietotekOTiT – miehet ja naiset mustissa
niikkaan verrattuna.
Kilta sai ensimmäisen – ja tähän mennessä
myös ainoan – naispuolisen puheenjohtajan
vuonna 2001 kun Hanna ”Äiti” Rissanen valittiin tehtävään. Killalla onkin sen historian
aikana ollut vain kahdesti täysin miehistä
koostuva hallitus (1993 ja 1996). Vaikka naisia onkin kiltatoiminnassa näkynyt lähes joka
vuonna, voi vain arvailla syitä miksi naiset
ovat kiertäneet puheenjohtajan paikan.

Infon saapumiseen liittyi toki myös jonkin
verran muutosvastarintaa, mutta kuluneiden
vuosien aikana informaatioverkostojen opiskelijat ovat löytäneet asemansa tasaveroisina OTiTlaisina tietotekniikan opiskelijoiden
rinnalla. Parhaimpina vuosina killan hallituksen kokoonpanossa on ollut lähes yhtä
paljon tietotekniikan ja informaatioverkostojen opiskelijoita.

Tietotekniikan opiskelijat saivat varautua
melkoiseen kulttuurishokkiin ja rakennemuutokseen killassa, kun informaatioverkostojen koulutusohjelma aloitti sähkö- ja tietotekniikan osastolla syksyllä 2002. Tätä silmällä pitäen killan sääntöjä muutettiin niin,
että myös informaatioverkostojen opiskelijat
saattoivat liittyä killan jäseniksi. Informaatioverkostojen koulutusohjelma toi mukanaan
varsin raikkaan tuulahduksen, kun ensimmäisessä saapumiserässä miehiä ja naisia
oli suunnilleen yhtä paljon. Vaikka sittem-

Vuonna 2002 Sähkö- ja tietotekniikan osasto
myös muutti uuteen Tietotaloon, jonka vihki käyttöön pääministeri Paavo Lipponen.
Kiltahuoneen muutosta lähemmäs osastoa
on puhuttu siitä lähtien, mutta uuteen rakennukseen ei ole suunniteltu killan käyttöön
sopivia tiloja. Kaikenlaisia suunnitelmia kiltiksen muuttamiseksi pois tämänhetkiseltä
paikaltaan on vuosien varrella esitelty, mutta ainakin toistaiseksi kiltahuone on pysynyt
paikallaan.

Yhteispotretti KMP:ltä
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Onnittelemme 20-vuotiasta Oulun Tietoteekkarit ry:tä ja
toivotamme yhtä menestyksekästä jatkoa!

Päästetään vuosien 2004-2008 puheenjohtajat vauhtiin, eli..
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Viimeiset viisi vuotta hieman pidemmin
Vuosi 2004 – Laszlou et. al.

S

e oli vuosi se. Yllättäen vuoden 2003 puolella olleen vaalikokouksen jälkeen saimme huomata hallituksen koostuvan jo valmiiksi tutuista ja ystävystyneistä ihmisistä.
Tämä mahdollisti helpon ja kitkattoman yhteistyön koko vuodeksi. Koska porukka oli
ystäviä keskenään, uskalsivat kaikki kertoa suhteellisen vaivattomasti mielipiteensä niin kokouksissa kuin muissakin tilaisuuksissa. Tämä mahdollisti innovatiivisen ympäristön, jossa
ideoita oli enemmän kuin tekijöitä.
Vuosi 2004 on jäänyt mieleeni ennen kaikkea tapahtumien vuotena. Jo alkuvuodesta
hallitus otti tavoitteekseen järjestää kiltalaisille mahdollisimman paljon erilaista
puuhasteltavaa. Määrä kasvoikin nopeasti
niin hallitusta kuin toimareitakin kuormittavaksi, mutta ainakin ”kansa” oli tyytyväinen. Oli tapahtumia aina kiltahuonebileistä Megazoneen asti.
Vuosi oli myös viimeisiä, jolloin SenaatPojat vauhdissa fuksiseminaarissa
tikiinteistöt vielä sallivat iltatapahtumat
legendaarisissa pommareissa. Oli tuppi-cupista normaaliin telkkarin katsontaan. Kansan
pyynnöstä kiltahuoneelle ostettiin kaksi uutta telkkaria ja Xbox, joka saavutti välittömästi
vähän nuorempien ”kansalaisten” suosion. Soraääniäkin tosin oli kuultavissa, koska Xboxin
ääressä riekkuminen mitä ilmeisemmin häiritsi vanhojen konkareiden tupen peluuta. Tästä
johtuen kiltiksellä oli melkoinen melu miesten, telkkareiden
ja Eläkeläisten huutaessa kilpaa. Saattoipa siinä joku vielä
laulunkin vääntästä, mutta harvemmin ilman asianmukaista
dopingia.
PikkuWappu oli voimissaan ja Foxiassa esiintyjänä ihmisiä
riivasi ruotsalainen Machinae Supremacy C64-peliaiheisilla
biiseillään. Alhaallakin soitti joku, mutta allekirjoittanut ei
päihtymykseltään sitä nähnyt ja täten muista.

Jäynäkisan satoa

Vuosi oli kaikin puolin humal… eikäkö intensiivistä ja koska tästä luksuksesta on jo hetkinen vierähtänyt, ei allekirjoittanut ota vastuuta mahdollisista isoista ja pienistä asiavirheistä. ”Se oli sekavaa aikaa, mie en muista” voisin sanoa
legendaarista Aunea lainatakseni.
OTiT ry 20 vuotta ( 11 )

Viimeiset viisi vuotta

CityTour - välipysähdys Cáfe Kulumassa

Onnistukoon killan 20-vuotisjuhlat, jotta 15-vuotisjuhlien
tapaiselta härdelliltä vältyttäisiin. Ai että miten niin, kö?
No ensiksi meillä hajosi tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen tarkoitettu pakettiauto. Onneksi lauantaina oli
kuitenkin yhdessä autovuokraamossa vielä jäljellä juuriWappufestin hurmioissa
kin se yksi pakettiauto, jotta roudausta voitiin jatkaa. Toisekseen, juhlien alkuun oli enää tunti aikaa, jolloin aloimme ihmetellä, missä pitopalvelusta
tilatut ruoat viipyivät. Soitto pitopalveluun paljasti, että he olivat merkanneet koko tapahtuman väärälle päivälle ja ruokia ei olekaan tulossa. Minuutin
panikoimisen jälkeen otimme puhelinluettelon kauniiseen kätöseen ja aloimme soitella Oulun ravintoloita läpi. Onneksemme
Oskarin kellari ja Pannu saivat molemmat tehtailtua meille tuntiin tarvittavan määrän salaattia, leipää, perunoita, pihvejä sekä
jälkiruokaa. Ruokailu myöhästyi, aikataulu venyi ja järjestäjillä
lähti järki, mutta ihmiset olivat iloisia. Tästä huomiona, että kun
saavuimme takaisin juhlapaikalle ruoanhakureissultamme, olivat ensimmäiset jo saaneet vedettyä järkyttävät kännit.
Mutta tikulla silmään, joka vanhoja muistelee ja silleen. Onnea
20-vuotiaalle Oulun Tietoteekkari ry:lle. Olkoon tulevaisuus valoisa ja menestyksekäs!
-Lasse Määttä – Päällepäsmäri vuosimallia 2004

2004 hallitus
Puheenjohtaja
Tiedotusministeri (vpj)
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Työvoimaministeri

( 12 ) OTiT ry 20 vuotta

Lasse Määttä
Toni Frogell
Juha Tiensyrjä
Laura Kemppainen
Laura Hulkko

Ulkoministeri
Liikenneministeri
Teollisuusministeri
Sosiaali- ja terveysministeri
Opetusministeri

Simo Hosio
Jouni Kovasin
Janne Tuovinen
Heikki Laine
Matti Mölläri
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Vuosi 2005 - Janne Tuovinen

V

uonna 2005 tapahtui kaikkea hauskaa ja ikimuistoista. Heti tammikuun lopulla OTiT
ja SIK järjestivät surullisenkuuluisan abirekryn Kemi-Rovaniemi -akselille. Bussilastillinen Teekkareita, hotellimajoitus ja euron illat Rovaniemellä ovat varma yhdistelmä hyvälle reissulle :) Kuinka ollakaan, ensimmäisen päivän pirteät esittelijät vaihtuivat
seuraavana aamuna kalpeiksi viskibassoiksi ja samalla paikallinen opetushenkilökuntakin
muuttui vähemmän vieraanvaraiseksi. Noh, pääasia
että kaikilla, niin meillä kuin lukiolaisillakin, oli
hauskaa reissun ajan. Opetusministerimme Laura N.
hoiti diplomaattiset suhteet osastoon päin kuntoon ja
kaikille jäi hyvä muisto reissusta.
Pitkin kevättä kiltalaiset kisasivat monenlaisissa cupeissa, joista tärkeimpinä mainittakoon sähly- sekä
kiltahuonebileiden yhteydessä järjestetyt ysipallosekä Worms-cupit. Sitseillekin ehdimme Fuksiseminaarin, Opetuksen kehittämisseminaarin sekä HumuHernis rentoutuu raskaan rekryämisen jälkeen. sitsien merkeissä.
Myös Kotimaanpitkä–excursio järjestettiin perinteisesti SIK:n kanssa. Reitti suuntautui Kajaanin kautta Jyväskylään Dumppi ry:n vieraaksi,
josta matka jatkui seuraavana päivänä lappeen
Rantaan. Lappeen Rannan jälkeen oli vuorossa
Otaniemi, jossa kisailtiin perinteiset TiTeenien
Taistot. TiTeTan voitto meni Tampereelle huolimatta kulttuuriministerimme Antin kovasta panostuksesta päivän ja varsinkin illan taisteluihin.
Rankan kevään jälkeen koitti viimeinkin kaikkien odottama Wappu. Killan fukseissa oli sen ver- Arffin viimeistelytreenit ennen excursiota ja TiTeTaa.
ran nohevaa porukkaa, että fuksikisan voitto tuli
OTiT:lle. Voittajajoukkueeseen kuuluivat Juhamatti ”Iiska” Niemelä, Matti ”Matti” Lonnakko sekä sihteerimme Tiina ”Paavo” Maununiemi. Voiton ansiosta työvoimaministeri Laura
K. pääsi uittamaan Paavon ensimmäisenä fuksina puhtoiseen Laanaojaan.
Vuosi 2005 oli vaihteeksi välivuosi vuosijuhlien osalta. Edellisvuosien 15v- ja 10000b-bileet
olivat takana ja täysi-ikäisyyden juhlat olivat vuorossa seuraavana vuonna. Tämän vuoksi
hallitus päättikin järjestää syksyn alkuun hiukan pienemmät juhlat viimeisen teinivuoden
kunniaksi. Idea 17-v teinibileistä sai alkunsa eräässä hallituksen kokouksessa ja ajatus itse
tapahtumasta hahmottui hyvinkin nopeasti: pussikaljoittelua, Ofelia-viiniä, tikkareita, Hubba
OTiT ry 20 vuotta ( 13 )
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Bubba -purkkaa sekä äm-irk-galtsu olivat onnistuneita ideoita näissä Kauden Korkkajaisiin
yhdistetyissä teemabileissä. Teemapukeutuminen ja –menu olivat mukavaa vaihtelua normaaleihin Teekkaritalopippaloihin verrattuna.
Tapahtumassa tiedotusministeri Pasin kuvaama äm-irk-galtsu löytyy killan galleriasta, joten sieltä näkee millaista teinimuoti oli muutama vuosi sitten.
Tämän jälkeen syksy jatkui hiukan hiljaisemKillan juomapelijoukkue TiTeTassa
missa merkeissä ihmisten keskittyessä opiskeluun ynnä muihin aktiviteetteihinsa. Lokakuun puolessa välissä järjestetty kiltahuonekierros
ja sen jatkobileet olivat hyvä menestys. Kuun lopussa järjestettiin fuksicursio Vaasaan.
Marraskuun alussa alkoi taas tapahtumaan todenteolla. Vuorossa oli killan päätapahtuma,
Pikkuwappu. Itse bileet järjestettiin jopa hiukan riskillä. Syynä tähän oli suurta kansansuosiota nauttiva tyttöbandi Tiktak, joka oli palkattu isolla rahalla illan pääesiintyjäksi. Järjestelyt menivät kuitenkin kaikin puolin loistavasti sosiaali- ja terveysministeri Vesan johdolla,
Foxia tuli täyteen ja voittokin jäi rahastonhoitaja Villen iloksi
budjetoitua suuremmaksi. Muita marraskuun tapahtumia olivat
sählyturnaus Blankon ja muutaman firman kanssa sekä killan
kyykkäturnaus. Loppukuusta ratkottiin vielä killan tuppi- ja kasipallomestarit kiltahuonebileissä. Vuosi päättyi yhteisiin pikkujouluihin humanistiystäviemme kanssa.
Vuoden aikana kilta ei tehnyt suurempia hankintoja. Killan haalarimerkkivalikoimaan saatiin yksi uusi merkki teollisuusministeri Jaakon johdolla ja ulkoministeri Tapani sai kauan kaipaamansa työsuhdeauton. Auto lienee vielä tänäkin päivänä ulkoministerin käytössä kiltahuoneen syövereissä.
-Janne ”Äksä” Tuovinen, PJ 2005
2005 hallitus
Puheenjohtaja
Kulttuuriministeri (vpj)
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Työvoimaministeri
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Janne Tuovinen
Antti Arffman
Ville Junttila
Tiina Maununiemi
Laura Kemppainen

Ulkoministeri
Tiedotusministeri
Teollisuusministeri
Sosiaali- ja terveysministeri
Opetusministeri

Tapani Mattila
Pasi Pyyppönen
Jaakko Rajakallio
Vesa Hepa-aho
Laura Neuvonen
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Vuosi 2006 - Jaakko Rajakallio

V

uosi 2006 aloitettiin taikauskoisten hapatusta uhmaten pitämällä ensimmäinen hallituksen kokous perjantaina 13. tammikuuta. Samana päivänä sai ensi-iltansa myös
Matti Nykäsestä kertova elokuva.

Kiltalaisia osallistui kevään aikana moniin perinteisiin tapahtumiin – lumenveistoon, laskiaismäkeen – ja pelattiinpa taasen hankijalkapalloa tiimalaisia vastaankin. Informaatioverkostojen ammattiainekerho Infonia täytti ensimmäisen vuotensa ja järjesti sen kunniaksi vuosijuhlat.
Parhaiten ehkä on alkukeväästä jäänyt
mieleen maaliskuun alussa järjestetty Kotimaanpitkä-excursio, jonka reitti vuonna
2006 oli Oulu-Kuopio-Otaniemi-Tampere-Oulu. Kotimaanpitkän tunnusbiisinä
oli ranskalaisen Cauetin “Puolijohdepii”,
joka saatiin sikkiläisten möykkävaunun
avustuksella Tampereen TiTeenien Taistoissa tartutettua myös muihin tietoteekkarikiltoihin. Kyseinen ralli soi OTiT:n
kiltahuoneella vielä viikkoja reissun jälkeenkin.

Laskiaisten laskuväline “kisastudio”

Loppukevään tärkempinä hetkinä mainittakoon OTiT:n voitto paikallisissa jäynäkisoissa,
sekä tietysti Wappu. Ehtihän siinä kevään aikana tietysti olla myös mm. opetuksenkehittämisseminaaria, humanöörisitsejä, erilaisia cuppeja
ja kisoja sekä fuksiseminaari.
Monien oululaisten Teekkareiden suureksi järkytykseksi juuri Wapun alkaessa alkoi kuulua
huhuja maanalaisten pommarikiltahuoneiden
siirtämisestä uusiin tiloihin määrittelemättömään
paikkaan. Loppujen lopuksi hommasta selvittiin
säikähdyksellä, kun yliopiston tilatyöryhmä päätti
– ainakin toistaiseksi – antaa luvan kiltojen jäädä
pommareihin. Muutoksia oli kuitenkin luvassa ja
uusien kiltahuonesääntöjen myötä OTiT päätti loViimeiset kiltisbileet
pettaa kiltahuonebileiden järjestämisen. 31.3.2006
on viimeisten KH-bileiden päivämäärä, mutta toivottavasti vielä jonain päivänä tämä hieno
perinne saadaan elvytettyä ja takahuoneen diskopallo pyörähtää jälleen käyntiin.
OTiT ry 20 vuotta ( 15 )
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Juuri ennen kesän alkua kiltalaiset osallistuivat VTT:n Idealiike-tapahtumaan. VTT oli kutsunut monista eri killoista ihmisiä ideoimaan uusia mobiilipalveluita ammattilaisten kehittämien ideointimenetelmien avulla. Palkkioksi tästä aivotyöstä osallistujat saivat ruokaa ja
virvokkeita. Tapahtuma järjestettiin kahtena päivänä, ja OTiTlaisia oli mukana ideoimassa molempina kertoina. Kesä oli kiltatoiminnan saralla hiljaista, mutta syksyn
saapuessa alkoi taas tapahtumaan oikein
urakalla. Syksy toi tullessaan uudet fuksit,
fuksisaunan ja Jyväskylään suuntautuneen
fuksicursion.
Syyskuun alussa hallitukseen otti yhteyttä OTiT:n vanha VPJ Ilkka Mäkelä, jolta
saatiin lahjoituksena baari. Hakureissun
jälkeen päätettiin kiltahuonetta sorvata hieVälikuolema fuksicursiolla
man uuteen malliin, jotta baari saatiin mahtumaan etuhuoneen nurkkaan, ja kokoamistapahtumasta tehtiin hieno killan weppikameralla
kuvattu stop-motion-filmi (löytyypi YouTubesta hakusanoilla OTiT sisustaa).
Lokakuussa järjestettiin kiltahuonekierros, citytour ja khk-bileet. Valitettavasti en itse päässyt osallistumaan tapahtumaan, mutta järjestelyistä on jäänyt mieleen bilebaarin valinta. Bilepaikaksi tarjottiin Night Club Cuban (nyk. Hifi Tuning Club) vaihtoehdoksi ravintola Las
Vegasia. Kuulemma sosiaali- ja terveysministerin todettua pitävämme bileet Cubassa, oli
yökerhojen omistaja todennut vain: “Ootteko tosissanne?”
Marraskuun alku olikin killan kannalta messevää. Perinteinen PikkuWappu järjestettiin 10.
kerran, ja esiintyjänä oli hevibändi Ruoska.
Yleisöä tapahtuma ei vetänyt ihan toivotulla tavalla, mutta ainakin allekirjoittaneella oli paras
PW ikuna.
Toinen marraskuun suuri tapahtuma oli killan
täysi-ikäisyyden juhla. 4.11. Pateniemen Honkapirtillä järjestetyt vuosijuhlat paisuivat budjetista yli ja taisivat muistuttaa jo enemmänkin
‘Viritetyt harakat’ MM-kyykässä
viidellä jaollisen vuoden juhlia kuin välivuosijuhlia. Täysi-ikäisyyden kunniaksi kilta sai lahjaksi parikin ajokorttia ja autoa, mutta voiton
vei varmasti se autoista ihan oikea: Codenomiconin ja Icecomin yhdessä ostama “PacWagon”.
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PacWagon - Codenomicon Oy:n ja Icecom Oy:n lahja killalle 18v juhlissa

Loppuvuosi meni jäähdytellessä erilaisten saunailtojen ja tietysti pikkujoulujen merkeissä.
Pitkästä aikaa pikkujouluihin osallistui OTiT-Suma-Communica-kolmikon lisäksi geotieteilijöiden kilta Nikoli.
Joululomalla kiltalaiset tekivät yhteistyötä kannatusjäsen Nokian kanssa ja testasivat N770
internet tabletteja.
Allekirjoittaneelle vuosi 2006 jää varmasti yhdeksi elämän ikimuistoisimmista, ja muistojen lisäksi
vuodelta jäi käteen erittäin tiivis ja mukava kaveriporukka. Vuoden 2006 hallituksen irkkikanava on
omasta kanavavalikoimastani yksi aktiivisimpia,
ja samalla porukalla tulee vietettyä vielä nykyäänkin ilta jos toinenkin ravintola Caion siimeksessä.
Siispä vielä syvimmät kiitokset kaikille vuoden
2006 toimijoille ainutlaatuisesta vuodesta ja onnea Suomen parhaan tietoteekkarikillan tulevalle
taipaleelle.
-Jaakko Rajakallio, puheenjohtaja vv. 2006
2006 hallitus
Puheenjohtaja
Kulttuuriministeri (vpj)
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Työvoimaministeri

Jaakko Rajakallio
Tuomo Mattila
Juhamatti Niemelä
Enni Ruokamo
Tiina Maununiemi

Ulkoministeri
Tiedotusministeri
Teollisuusministeri
Sosiaali- ja terveysministeri
Opetusministeri

Terhi Talvitie
Tuomas Mustonen
Matti Lonnakko
Jukka Määttä
Eija Moilanen
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Vuosi 2007 - Tuomo Mattila
Voi olla omaa kuvitelmaa tai olla olematta, mutta vuotta 2007 aloittaessa oli jo parin vuoden
ajan ollut havaittavista tietynlaista hiipumista aktiivisuudessa. Tämä heijastui suoraan killan
edellisvuoden tilinpäätökseen PikkuWapun flopattua (taloudellisesti). Vuonna 2007 pyrittiinkin pitämään skottilainen nuukailuvuosi, niin edellisvuoden notkahdusta paikaten kuin myös
tuleviin TiTeenien Taistoihin ja killan 20-vuotisjuhliin varautuen. Myös tappiollisen, SIKOTiT -omisteisen kopiokonefirma Oulun Tietoisku Oy:n kuoppaamiseen jouduttiin sijoittamaan lisää varoja. Taloudellisesti vuosi 2007 meni “vähän niin ja näin”.
Samaan aikaan oli kuitenkin yhtenä suurimmista
pitkän tähtäimen huolenaiheista fuksien aktivointi,
joka subjektiivisen näkemykseni mukaan on tuntunut vuosi vuodelta olevan vaikeampi urakka. Lääkkeeksi tähän vaivaan yritettiin kehittää erityisesti
fukseille markkinoitua toimintaa, mutta pysyväksi
arvoitukseksi jäi, olisiko moisen toiminnan suotavampaa olla fuksien assimiloimisen kannalta alkoholitonta vai -holillista. Lisäksi uuden laihialaisen
mandaatin vallitessa tapahtumien täytyi olla niin
sanotusti kustannustehokkaita. Fukseille (ja muil- OTiT:n perinteikäs pacman lumenvestokisassa
lekin kiltalaisille) järjestettiin muutamia kertoja lautapeli-iltoja, jotka kuitenkin jäivät osanotoltaan melko vaatimattomiksi. Parempia tuloksia saatiin ovelalla juonella, jonka joukko
viisaita vanhuksia laittoi liikkeelle edellisessä vaalikokouksessa. Tarkemmin sanottuna perinteisen fuksisaunan asemesta fukseille järjestettiin sitsit heti alkuun, ja tulokset miellyttivätkin
silmää. Harmillisena yksityiskohtana Akateemiset Alkajaiset olivat kiltojen välisen herrasmiessäännön vastaisesti taas fuksitapahtuman
saunajatkojen kanssa päällekkäin, ja koneen
saunalla pidetyille jatkoille jäi vain noin yhden
käden sormilla laskettava fuksimäärä. Sitseille epätyypillisesti sitsijoukkoon soluttautuneet
Teekkarit pitivät fuksisitseillä Teekkarilakkia
päässä lakin hankkimis- ja käyttöinnokkuuden
kohottamiseksi.
Edellisvuoden aikana ilmaantunut uhka maanalaisten kiltahuoneiden käytöstä poistamisesta
eteni siihen pisteeseen, että alkuvuodesta valFukseille järjestettiin sitsit heti syksyn alkuun
taapitävien tahojen kanssa “sovittiin” kiltahuoneiden uudet käyttösäännöt. Esimerkiksi kiltahuoneen käyttöaikoja rajattiin, ainakin periaatteessa, ja alkoholin (ja huumeiden) nauttiminen kiltahuoneilla kiellettiin. Tämän vuoksi
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railakkaita kiltahuonebileitä ei ole voitu järjestää. Uusien sääntöjen killoille allekirjoitettavaksi lähettäminen jäi kuitenkin jonkun
virastobyrokraatin pöytälaatikkoon, kunnes
vuoden lopulla asia nousi taas esille. Tälläkään kertaa asia ei käytännössä edennyt ja
tätä kirjoittaessa uudet kiltahuoneiden käyttösäännöt lienevät edelleen ainoastaan suullisesti sovittuja.

18-vuotislahjaksi saatu PacWagon aiheutti killalle yllättävän paljon kuluja ja siihen
Vuonna 2007 OTiT:n excutiimi matkasi Italiaan
speksattu budjetti ylitettiinkin jo heti lähtöruudussa. Kesällä auto joutui ilkivallan kohteeksi, minkä seurauksena se maalattiin mustaksi
innokkaimpien pikku-Picassojen hillitsemiseksi. On PacWagonista kuitenkin iloakin ollut:
killan logistiikan hoitamiseen se on varsin kätevä vehje ja hyrysysyn huoltamishommiin nimetty ajoneuvoupseeri on saanut paljon puuhasteltavaa. Jää kuitenkin nähtäväksi, osoittautuuko menopelin ylläpito liian kalliiksi tulevina vuosina.
PikkuWappua kutistettiin edellisvuosiin nähden. Foxian ja nimekkään bändin sijaan mentiin
Radisson SASin alakerrassa olevaan yökerho Nightiin ja
otettiin esiintyjiksi pari pikkubändiä. Bileet olivat varsin
mukavat, mutta tuottoisiksi niitä ei ehkä kannata väittää.
Yritin ekstrana pyöreiden lukujen (PikkuWappu 10v)
kunniaksi esittää toisen bändin säestämänä Paranoidin,
mutta yritys epäonnistui, kun kukaan ei muistanut mainita roudareille asiasta. Mokomat kun kerkesivät purkaa
soittokamppeet bändin käydessä välillä jäähyllä. Jäi harmittamaan.
Odotan suurella mielenkiinnolla millainen suorittajasukupolvi viime ja tulevien vuosien fukseista kasvaa ja missä
muodossa killan ikiaikaiset perinteet jatkuvat. Kippis!
-Tuomo “Viljo” Mattila, syntipukki 2007
2007 hallitus
Puheenjohtaja
Kulttuuriministeri (vpj)
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Työvoimaministeri

Tuomo Mattila
Risto Oikarinen
Onni Komulainen
Johanna Kauppi
Mikko Polojärvi

Ulkoministeri
Tiedotusministeri
Teollisuusministeri
Sosiaali- ja terveysministeri
Opetusministeri

Erno Klemetti
Taneli Rautio
Janne Mahosenaho
Antti Karjalainen
Riikka Kemppainen
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Vuosi 2008 - Onni Komulainen
Hallituksen toimintasuunnitelmaan oli laitettu suuria haasteita.
Samana vuonna tulisi aloittaa alumnitoiminta todenteolla järjestämällä ensimmäinen alumnitapaaminen, keväälle järjestettäväksi
tuli perinteikäs TiTeenien Taistot ja syksylle killan 20-vuotisjuhlat.
Titeenien taistot taisteltiin helmi-maaliskuun vaihteessa. Samalla
tietoteekkarihallitusten kokouksessa sovittiin kaupunkien järjestysvuoron vaihtamisesta siten, etteivät Tampere ja Oulu enää jatkossa joutuisi juhlavuotenaan järjestämään myös Taistoja.
Tätä kirjoittaessa en osaa vielä sanoa vuosijuhlien onnistumisesta. TiTeenien Taistot vauhdissa
Töitä niiden eteen on tehty. Vuosijuhlia edeltävänä päivänä olisi tarkoitus järjestää alumnitapaaminen, johon osallistuisi puheenjohtajat killan kaksikymmenvuotisen historian ajalta. Tulevaisuus kertoo, miten näiden järjestelyissä onnistuttiin.
Muuten kilta jatkoi toimintaansa vanhaan malliin. Kotimaanpätkällä käytiin Rovaniemellä ja
OTiT vei n:nnen kerran peräkkäin laattapaidan mukanaan kiltahuoneelle (toinen peräkkäin
Pialle). Humusitsit järjestettiin jälleen Suman ja Communican kanssa. Humanistien päät eivät vieläkään kestä viinaa.
Vuonna 2008 killan hallituksesta puolet oli informaatioverkostojen opiskelijoita. Muutenkin informaatioverkostojen
opiskelijoiden ja heidän ainekerhonsa Infonian aktiivisuus
näkyi positiivisesti killassa. Sen takia syksyllä tullut ilmoitus
informaatioverkoston koulutusohjelman mahdollisesta alasajamisesta aiheutti paljon keskustelua hallituksen ja Infonian keskisissä palavereissa. Sähkö- ja tietotekniikan osaston
johtajien kanssa järjestettiin kokous, jotta myös opiskelijoiden ääni saataisiin kuuluviin. Aika näyttää mihin informaatioverkostojen opetus lopulta menee Oulun yliopistossa.
-Onni Komulainen, OTiT ry:n puheenjohtaja 2008
2008 hallitus
Puheenjohtaja
Sosiaali- ja terveysministeri (vpj)
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Työvoimaministeri
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Onni Komulainen
Tuomas Parttimaa
Pauli Närhi
Meeri Sarajärvi
Milla Tapaninaho

Ulkoministeri
Tiedotusministeri
Sisäministeri
Kulttuuriministeri
Opetusministeri

Pekka Hurskainen
Pekka Mäkinen
Tuomas Haanpää
Pia Olli
Anniina Päärni
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Avaa ovi

tulevaisuuteen
VTT on teknologian edelläkävijä.
Kehitämme uutta teknologiaa, joka
muuttuu innovaatioiksi, innovaatiot
käytännön hyödyiksi, paremmaksi
yritysten kilpailukyvyksi ja yhteiskunnan
hyvinvoinniksi.
VTT tarvitsee tavoitteisiinsa pääsemiseksi
huippuosaajia. Pidä VTT mielessä, kun
suunnittelet tulevaisuuttasi ja haluat menestyä.
Lue lisää: www.vtt.fi.

4EKNOLOGIA JA LIIKETOIMINTAENNAKOINTI s 3TRATEGINEN TUTKIMUS s 4UOTE JA PALVELUKEHITYS s
)02 JA LISENSOINTI s !SIANTUNTIJASELVITYKSET TESTAUS SERTIlOINTI s )NNOVAATIO JA TEKNOLOGIA
JOHTAMINEN s 4EKNOLOGIAKUMPPANUUS

Onnea 20-vuotiaalle!

OTiT ry 20 vuotta ( 23 )

Muisteluita Informaatioverkostojen
Tempus Fugit

K

uusi vuotta sitten astelivat ensimmäiset infon fuksit yliopiston värikkäillä
käytävillä. Infon opiskelijat olivat heti alusta alkaen tiivis ryhmä, eihän heitä ollut kuin
kaksi pienryhmällistä. Tuli itsekin käytyä
useammissa infolaisten järjestämissä tapahtumissa ja etkoilla, vaikka aloitinkin opiskelut infolla vasta päästyäni SIKin fuksivastaavaksi - Keep your friends close and enemies
closer ;) Infolaiset olivat alusta alkaen ahkeria järjestämään itselleen ohjelmaa ja ensimmäisistä vuosista lähtien onkin järjestetty
syksyisin infoilta uusille opiskelijoille ja joulun lähestyessä pikkujoulut. Melko nopeasti
näistä tapahtumista alkoi tulla perinne, jonka haluttiin jatkuvan myös tulevina vuosina.
Olemassa olevia perinteitä ylläpitämään ja
uusia luomaan perustettiin 20.1.2005 Informaatioverkostojen ammattiainekerho Infonia
yläkuppilassa.

I

ylhäällä:

Infonian ensimmäiset syntymäpäivät
Toni illan isäntänä 2v-syntymäpäivissä
alhaalla: Infonian 3v. synttäreillä puhetta pitää
professorimme Mika Ylianttila
keskellä:
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nfonia perustettiin OTiT ry:n alaisuuteen
ja sen tarkoituksena on ollut alusta asti
yhdistää informaatioverkostojen opiskelijoita sekä opintojen että vapaa-ajan merkeissä.
Syksyllä 2005 päätettiin julkaista koulutusohjelmaa mainostava esittelylehtinen, joka
sai nimekseen Amppari. Lehteä on julkaistu
siitä lähtien joka syksy ja sitä on jaettu sekä
uusille että vanhoille opiskelijoille sekä abipäivillä koulutusohjelmasta kiinnostuneille
abeille. Amppari on myös kiinnostanut yrityksiä yhä enemmän, mikä näkyy kasvaneina
mainostuloina. Näillä rahoilla on kustannettu
ruokatarjoiluja tai tilavuokria erilaisiin kerhon tapahtumiin. Kerhon puitteissa on harrastettu myös erilaisia urheilulajeja mm. Me-
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ammattiainekerho Infonian alkuajoista tähän päivään
gazonessa ja curling-radalla. Infolaiset ovat
muutenkin ansioituneet urheilun saralla mm.
kyykässä. Muita vuosittaisia tapahtumia ovat
Wapun ajan InfoFesti ja kerhon vuosijuhlat.
Tänä vuonnahan juhlittiin jo kerhon kolmivuotissynttäreitä. Näkyvimmillään infolaiset
ovat Wapun tienoilla fuksikasteessa, jolloin
infon fuksit laskevat mäkeä kukka- ja mehiläisasuissa.

O

n ollut ilo huomata, että uusia aktiivisia
toimijoita on löytynyt runsaasti Infonian riveihin. Ja mikäs siinä onkaan toimiessa,
kun toiminta voi olla juuri sen näköistä kuin
itse haluaa. Kuten suomalainen sananlasku
sanoo, meitä on moneen junaan, osa jää jo
asemalle. Onneksi infolaiset ovat löytäneet
samaan junaan :) Jatketaan perinteitä ja luodaan yhdessä uusia! Ensi vuonna juhlitaankin jo Infonian neljänsiä synttäreitä!
Ilo ilman viinaa on teeskentelyä, vai miten se
oli.
-Suomalainen sananlaskuSaila Järvinen
Infonian ensimmäinen PJ

Infoillan suosittu ohjelmanumero, jossa pääsee
lähikontaktiin... tämä näyte on vuodelta 2003

OTiT ry 20 vuotta ( 25 )

Missä he ovat nyt?
Katsaus killan entisiin aktiiveihin, kysymyksiä heidän ajastaan, kokemuksistaan ja mitä he
tekevät nyt?
kunnialla painoon. Kokeilimme myös uutta
tekniikkaa eli taitto tehtiin täysin tietokoneella. Olimmehan tietoteekkareita.
Mitä tekisit toisin jos voisit?
En usko että mitään. Jos aikaa olisi enemmän, pitäisin ehkä vielä tiivimmin yhteyttä
vanhoihin opiskelukavereihin sen jälkeen
kun valmistuin, sillä hyviä ystäviä ei korvaa
mikään.
Tero Ojanperä - Killan perustajajäsen ja
ensimmäinen kiltalehden päätoimittaja

Mitä tiedät killan toiminnasta tänä päivänä ja
mitä mieltä olet toiminnan kehityksestä?

Parhaat muistosi opiskeluajalta ja erityisesti Käydessäni Oulussa työni puolesta muutakillan perustamisen vaiheilta?
mia kertoja viime vuosina tuntuu, että kilta
on aktiivinen ja hyvissä voimissa.
Parhaat muistot liityvät ystävyyssuhteisiin
jotka syntyivät tuolloin ja ovat säilyneet tä- Saavutuksesi työurallasi?
hän päivään saakka. Erityisesti Pekka Koponen, Risto Rönkkä ja Kari Pulli olivat aktiivi- Aloitin vuonna 1990 tutkimusinsinöörinä
sia killan perustamisessa. Heidän ja muiden Oulun Nokian matkapuhelinyksikössä. Itse
opiskelukavereiden kanssa teimme erilaisia asiassa killan ensimmäinen puheenjohtakiltatempauksia, osallistuimme jäyniin, vap- ja Pekka Koponen auttoi minut töihin, sillä
putempauksiin ja ekskursioihin. Tarkemmat hän oli jo Nokialla töissä ja kertoi esimiehelkuvaukset jääköön tämän lehden ulkopuolel- leen että kaverinsa Tero hakee töitä. Tuleva
le (-;
esimieheni sattui kuulemaan keskustelun ja
kysyi onko tämä Ojanperä fiksu mies. Pekka
Mitä muistoja ensimmäisestä kiltalehdestä? hyvänä kaverinani tietenkin vastaisi kyllä.
(sisältö, ulkoasu, kirjoittaminen)
Ja ennenkuin huomasinkaan olin töissä Nokialla. Pekka sai sen ansiosta 500 markan
Sisältö oli sekoitus opiskeluasioita, killan rekrytointipalkkion, jonka kulutimme hyvään
toiminnan kuvausta ja huumoria silloisten illalliseen yhdessä.
kiltalehtien tapaan. Kansi oli keltainen ja
killan uusi logo näyttävästi esillä. Ensimmäi- Olen toiminut hyvin erilaisissa tehtävissä
senä päätoimittajana kirjoittamiseen liittyi Nokialla lähes kaikissa yksiköissä. 90-luvultietenkin paineita saada ensimmäinen lehti la olin kehittämässä kolmannen sukupolven
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matkapuhelinverkkojen tekniikkaa ja standardeja. Sittemmin toimin Nokia tutkimuskeskuksen johtajana ja Nokia strategia- ja
teknologiajohtajana. Nykyisin olen johtokunnan jäsen ja Nokian viihde- ja yhteispalveluiden johtajana toimipaikkana New York. Kehitämme musiikki-, peli- ja mediapalveluita
matkaviestinlaitteisiin maailmanlaajuisesti.
Kännyköistä on tullut yhä monipuolisempia
laitteita, ja pyrimme tuomaan aivan uudentyyppisiä kokemuksia niihin. Leikkimielisesti
olen siis “viihdepäällikkö”, johon sain hyvät
opit jo kilta-aikana (-;

erityisesti mieleen sanomalehti Kalevaan ilmestynyt todella provosoiva kirjoitus erään
toisen tiedekunnan tarpeettomuudesta ja sen
opetuksen jatkamisesta aiheutuvasta rahojen
tuhlaamisesta. Tuo täysin huumorimielessä, mutta asialliseen tyyliin kirjoitettu juttu
onnistui käynnistämään lehdessä melkoisen
keskustelun puolesta ja vastaan, johon myös
yliopiston puoleltakin osallistuttiin. Ihan
“sattumalta” tuo koko sopan aloittanut kirjoitus oli allekirjoitettu hienosti nimimerkillä: “Olen Todella ihmetellyt Tätä” :-)

Onko sinun työurallesi ollut hyötyä opiskeluaikana hankituista kontakteista?

Kyllähän pääministeri kuulostaa paljon arvokkaamalta ja tärkeämmältä kuin tuiki tavallinen puheenjohtaja. En muista tarkalleen
minä vuonna tuo keksittiin ottaa käyttöön,
mutta hienosti näyttää perinne jatkuneen.

Parhaisin saavutuksiin voidaan myös laskea
Mahdolliset muut vastuutehtävät?
niin läheinen yhteistyö SIK:n kanssa, että
meidän perheen vaatekaapista löytyy vieläOlen Young Global Leader World Econo- kin OTiT:n mustan haalarin vierestä SIK:n
mic Forumissa ja musiikin tekijöitä tukevan sininen haalari ...niin ja tietenkin kaksi TeekMusicares-järjestön hallituksen jäsen täällä karilakkia.
USA:ssa. Erityisesti mieltä lämmittää myös
Oulun yliopiston vuoden alumni arvonimi, Mistä muutokset puheenjohtajaja -> päämijonka sain tänä vuonna.
nisteri jne.?

Ehdottomasti. Sekä ystävinä että uusien kontaktien luojina samoin kuin tukena uran eri
vaiheissa.
Olli Hyyppä - Killan perustajajäsen, kahden vuoden fuksivastaava ja vuoden 1992
pääministeri
Parhaat muistosi opiskeluajalta ja kiltatoiminnasta?
Paha sanoa mitkä ovat parhaat muistot, mutta monta hyvää ja vieläkin hymyilyttävää
muistoa on jäänyt. Jäynäkisoista on jäänyt

Mitä tekisit toisin jos voisit?
Näin jälkikäteen ajatelleen, vaikka olinkin jo
opiskeluaikana ulkomailla töissä, niin ei olisi
lainkaan haitaksi, vaikka myös osan opiskeluista olisi suorittanut jossain ulkomaisessa
yliopistossa. Yliopiston opetus antaa hyvät
perusteet monen asian hoitamiseen, mutta
ulkomailla opiskelun tai työskentelyn myötä
saadut kokemukset auttavat suoraan tulevassa työurassa. Aniharvassa työtehtävässä kun
nykyään ollaan tekemisissä vain kotimaisten
OTiT ry 20 vuotta ( 27 )

Missä he ovat nyt?
asioiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

kui Elektrobitillä (EB) erinäisissä tehtävissä.
Tällä hetkellä toimin EB:n tietohallintojohtaMitä tiedät killan toiminnasta tänä päivänä ja jana vastaten koko konsernin tietohallinnosmitä mieltä olet toiminnan kehityksestä?
ta. Reilun vuoden ajan olen näissä tehtävissä
työskennellyt Erlangenissa Etelä-Saksassa
Kovin läheisesti killan toimintaa ei ole tul- Baijerissa.
lut seurattua, mitä nyt aina joskus OTiT:n
kotisivuilla on tullut vierailtua. Killan kan- Onko sinun työurallesi ollut hyötyä opiskelunattaisi enemmän yrittää hyödyntää vanhoja aikana hankituista kontakteista?
hallituksen jäseniään rakentamalla toimivaa
alumniverkostoa.
Kliseeltähän se kuulostaa sanoa, että opiskeluaikana luodaan kontakteja, mutta näin
Saitko mielestäsi jätettyä kädenjälkesi killan todella tapahtuu. Kun on riittävän monessa
toimintaan?
asiassa mukana, niin tekemisen lomassa hyviä ystäviä syntyy. Iso osa nykyisestä ympäri
Uskoisin, että jonkunlainen kädenjälki on maailmaa levinneestä kaveripiiristä on juuri
killan toimintaan tullut jätettyä, sillä olin opiskelukavereita. Kyllä se monessa asiassa
mukana jo killan perustavassa kokouksessa. helpottaa, kun voi olla suoraan yhteydessä
Ehkä tärkein alkuaikojen saavutus oli oman eri firmoissa työskenteleviin tuttuihin, eikä
kiltahuoneen saaminen sinne pommariin ja tarvitse vain keskuksen kautta yrittää asiaansen remontoiminen ja sisustaminen ylivahti- sa hoitaa.
mestarin suotuisalla tuella. Killan ensimmäinen oma SUN-palvelin saatiin myös tuolloin
hankittua ja Leinosen Paavon rakentama
matriisi, jonka ensimmäiseen lataukseen sain
kunnian osallistua.
Saavutuksesi työurallasi?
Opiskelun aikana ja vähän sen jälkeen työskentelin Rautaruukki New Technologyssä.
Nykyään tuota yksikköä ei taida olla enää
olemassa. Tietoteekkarille oli varsin antoisaa tutustua teräksen tekoon todella läheisesti ja oppia käytännössä, että huipputeknisen pinnantarkastuslaitteen toimivaksi
saaminen öljyisessä, pölyisessä ja tärisevässä tuotantohallissa olikin paljon vaikeampaa
kuin siistissä labrassa. Noissa hommissa
myös SW-suunnittelijalla oli oma suojapuku,
turvakegät ja luonnollisestikin kypärä kuulosuojaimilla. Rautaruukin jälkeen työura jat-
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Pekka Koponen - Killan perustajajäsen ja
ensimmäinen puheenjohtaja
Valitettavasti Pekka ei kerennyt vastata kysymyksiin, mutta antoi kuitenkin oheisen tekstin itsestään.
Pekka Koponen, Founder and CEO of Spinverse, has strong international experience in
emerging technologies and markets. Pekka
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Missä he ovat nyt?
joined Nokia 1990 as a smart card expert
for company’s first GSM phone. During the
following 14 years he gained experience in
R&D, strategy, marketing, sales and creating new ventures. His extensive international
career includes expatriate assignments in
China, Singapore, UK and Czech Republic.
Pekka’s last position at Nokia was Partner in
Nokia’s spin-off fund and before that Director of Strategy & Business Development at
Nokia’s Software & Services-unit.

Tapahumat ja niiden järjestäminen. Nautin
siitä, kun sain tarjota kiltalaisille mukavia
hetkiä. Ensimmäisenä tulee mieleen wormsin pelaaminen kiltahuoneella ja kavereiden
kanssa oleilu. Parhaita muistoja on monia,
mutta kaikkein parhaana hetkenä mielessä
on loistavasti onnistuneen PikkuWapun järjestäminen vuonna -99 eli vuosi puheenjohtajuuden jälkeen. Bändinä oli YUP ja Foxia
oli täynnä porukkaa. Lisäksi kaikilla tuntui
olevan hauskaa. Muutenkin PW:llä on tärkeä
sijansa muistoissa, kun sitä alusta asti olin
At Spinverse Pekka has created a platform laittamassa pystyyn. Jäynäkisoissa vietettiin
for his passion for bringing new technologies monia hauskoja hetkiä sekä paikallisissa että
to market, driving the growth of new business valtakunnallisissa. Kaikesta saisi varmaan
and building partnerships. He is especially kirjoitettua kirjan, jos oikein alkaisi pinnisknown for his work in commercializing nano- tämään.
technology and as a behind-the-scenes dealmaker for the most respected organizations Mitä tekisit toisin jos voisit?
on the planet.
Ei sitä mitään kannata lähteä mielessään
Pekka has a M.Sc. degree in Computer Sci- muuttamaan.
ence and Engineering from University of
Oulu and an MBA from IMD in Lausanne, Mitä tiedät killan toiminnasta tänä päivänä ja
Switzerland, Europe’s top business school. mitä mieltä olet toiminnan kehityksestä?
He was elected the President of IMD Alumni
Club Finland during 2003-2004.
Aika vähän on ihan viime vuosina ehtinyt
seurata menoa. Muutamia satunnaisia
Pekka has three children; a boy born in ’91 piipahduksia ircissä ja hiukan PikkuWapun
and two girls born in ’93 and ‘02. Finisher of kehityksen seuraamista.
a dozen marathons, a half-Ironman triathlon
and long-distance races in cycling and cross- Saitko mielestäsi jätettyä kädenjälkesi killan
county skiing, he relaxes by snowboarding toimintaan
and boating.
Kyllä :)
Sipi Kylmälä - Rahastonhoitaja -97 ja puheenjohtaja -98
Parhaat muistosi opiskeluajalta ja kiltatoiminnasta?

Saavutuksesi työurallasi?
Senior test engineer Nokialla, Tampereella.
Aiemmin Oulussa Nokialla, Stonesoftilla ja
Soneralla.
OTiT ry 20 vuotta ( 29 )

Äidin muistelmat
Killan puheenjohtajat ovat olleet pääsääntöisesti miehiä, mutta onneksi yksi poikkeuskin löytyy vuosien varrelta. Vuonna 2001 OTiT ry sai ensimmäisen naispuheenjohtajansa, Hanna Koivulan (o.s. Rissanen). Seuraavaksi siis ”Äidin” muistelmat.

K

un minua pyydettiin kirjoittamaan tämä tavalla, joten reissu oli hieman lyhyempi.
tarina, ei mieleen ensimmäiseksi tullut Koko matka tosin oli jäädä väliin, sillä aaoikeastaan yhtään mitään. Vähitellen enem- mulla teimme Mikon (nykyisen aviomieheni)
män ja enemmän kirjoitusta jäsennellessä kanssa rauhallisesti lähtöä yliopistolle, kun
muistoja alkoi olla jo niin paljon, että niistä puhelin soi. Muistaakseni Ahon Pekka soittesaisi varmaan aikaiseksi pienen kirjan. Jul- li, että oletteko te tulossa ollenkaan. Olimme
kaisulupaa tuskin heruisi, ainakaan niiltä hen- siis katsoneet lähtöajankohdan väärin, tuntia
kilöiltä, jotka olisivat tapahtumien pääosissa. myöhäisemmäksi kuin mitä se oikeasti oli, ja
Toisaalta taas, harvaa tämän hetken kiltalais- excujen sääntöä “ketään ei odoteta” rikottiin
ta tuskin kiinnostaisi lukea sisäpiirin juttuja tuossa aivan täysin, kun bussi kaartoi ensim”monen” vuoden takaa. Tässä täytyy kyllä mäiseksi Puulinnanmaalle keräämään meidät
tunnustaa, että pääl- ”Onneksi nykyisen tiimin pojat jo vähitellen alkavat kyytiin. Edellimmäisinä mielikulisiltä excuilta
ymmärtää, että tuo yksi änkeää samaan saunaan, jos
vina ovat jotenkin
tuttu bussikusmuut naiset eivät lähde saunomaan.”
juhlimiseen liittyvät
ki totesi oven
asiat. Esimerkiksi kaikki KMP:t joille olen auetessa jotain tyyliin “täytyyhän nyt äiti haosallistunut (2000-2002) ovat jääneet mie- kea mukaan”. =)
leen, tosin erilaisista asioista. Vuonna 2001
oltiin tiistai-illasta sunnuntaihin reissussa,
leisesti tietoteekkareiden maailmasja ohjelmaa sekä yritysesittelyitä riitti joka
sa ei sukupuolella ollut väliä. Sitä oli
päivälle. Bussi oli täpösen täynnä ihmisiä, ja ennemminkin “yksi jätkistä”, ja tämä tuli
yksi taisi istua käytävällä kaljakorin päällä- räikeimmin ilmi ehkä eräänkin kerran, kun
kin. Jyväskylässä “tähtihetkiä” oli muun mu- Teekkaritalolla jossakin bileissä pojat täyden
assa se, kun eräs mukana olleista lensi (kol- pöydän vieressä seisoskelleelle fuksitytölmatta kertaa sen illan aikana) ulos baarista le (eli minulle) totesivat että “mitä sä siinä
yritettyään väen vängällä maksaa opiskeli- seisot, hanki ittelles tuoli”. Noh, itse olin
jakortilla oluensa. Baarimikko väitti, että ko. tottunut edellisissä kaveriporukoissa siihen,
henkilö olisi muka liian humalassa. Erikois- että tuolia tarjottiin, mutta kyllähän sitä tuota. ;) Lähdin sitten tätä ja paria muuta väsäh- honkin tottui. Tasa-arvo käsitteenä muuttui
täneempää matkalaista kuljettamaan taksilla omassa mielessä enemmän siihen suuntaan,
majoitukseen, ja lopulta sinne jopa päästiin- että kaikki ovat samanarvoisia, sukupuoleen
kin. Seuraavana päivänä bussissa yksi pojista katsomatta. Ainoastaan teot ovat ne, mikä
totesi: “No nyt mä tiedän miksi sua sanotaan merkitsee. Tämä asenne on myöhemmin vieäidiksi. Sen takia, kun sä pidät meistä huol- nyt eteenpäin työelämässäkin, vaikka ikävä
ta.” Jepjep.. Seuraavana vuonna yritykset oli- kyllä kaikkien muiden (ja yleensä juuri miesvat ikävä kyllä alkaneet jo varovaisemmiksi, ten) ajatusmaailma ei toimi samalla tavalla.
eikä sponsorointeja saatu enää ihan samalla Esimerkiksi yhteissaunat eivät yhtäkkiä ole-

Y
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Äidin muistelmat

kaan itsestäänselvyys, niin kuin itse on tottunut ajattelemaan. Onneksi nykyisen tiimin
j-vuoden jälkeen olen ollut (pois lukipojat jo vähitellen alkavat ymmärtää, että tuo
en syksyn 2002 PRO:na olo) oikeasyksi änkeää samaan saunaan, jos muut naiset taan melko lailla erillään killan toiminnasta.
eivät lähde saunomaan. Yksin naistensaunas- Suurin piirtein on ollut tiedossa aina kulloisa kun on tylsää.
senkin istuvan puheenjohtajan nimi ja tätä
vuotta lukuun ottamatta myös naama. Kiluosi puheenjohtajana on jäänyt hyvänä lan toiminnan kehittymisen suunnasta ei siis
vuotena mieleen. Huonojakin muistoja ole juurikaan tietoa. Sähköpostilistalle kyllä
tosin löytyy, surullisimpana syksyn vuosi- kuulun edelleen, joten sitä kautta on inforjuhlien loppumainingit. En usko, että pj:n maatio vanhojen perinteiden säilymisestä
sukupuoli vaikutti killan normaalitoimintaan sekä uusien syntymisestä ainakin käväissyt
mitenkään (tai no, tätä pitäisi ehkä kysyä tietoisuudessa, mutta kokonaiskuva ei ole
ennemmin muilta kiltalaisilta ja sen hetken niin selkeä, että asiaan osaisin kommentoida.
hallitukselta), mutta toisaalta en osaa sanoa Viimeisin visiittini kiltahuoneella oli muuten
minkään sen vuoden aikana muuttuneenkaan maaliskuussa 2006, kun kävelimme Ryynäpj:n sukupuolesta johtuen. Jäin oikein miet- sen Elinan kanssa lastenvaunuja työntäen
timään, että mitä erityistä tuona vuonna olisi kaupungista Linnanmaalle, ja matkalla vausaatu aikaan, mutta näin seitsemän vuoden jäl- voille tuli nälkä. Ei sitten muuta kuin kiltakeen (ja välissä raskaus- sekä imetysdemen- huoneelle ruokkimaan nälkäistä jälkikasvua.
tiat) en kyllä voi sanoa mitään merkittävää Osa pojista katosi suht hämmentyneen oloisimuistavani. Eipä kyllä mitään katastrofaalis- na takahuoneesta, kun pienemmille neideille
takaan saatu aikaiseksi, eli eiköhän tuota voi tarjottiin ruokaa. Suurin osa paikalla olleista
turvallisin mielin sanoa perusvuodeksi killan ei varmaan meitä edes tunnistanut, vaikka
toiminnassa, jolloin normaalit KMP:t, fuksi- jollekin totesinkin, että eikös tänne aina ole
cursiot, Wapun riennot, pikkujoulut ja muut toivottu tissibaaria.
ohjelmat vietiin läpi suurempia uudistuksia
tekemättä. Killan jäsenten kansoittama jäyällä hetkellä työskentelen NSN:llä tiimisnäjoukkue voitti kyllä kansalliset jäynäkisat,
sä, joka suunnittelee ja toteuttaa testausmutta tätä ei voi laskea pj:n ansioksi. Jos ympäristöt sekä testauksen automatisointijotain voisin tuosta vuodesta muuttaa, niin työkaluja tukiaseman testaajille. Oma roolini
valinta osuisi oman ”Suurin osa paikalla olleista ei varmaan mei- tässä tiimissä on vähenkilökohtaisen toi- tä edes tunnistanut, vaikka jollekin totesinkin, hitellen kehittynyt
minnan
muuttamikesätyöntekijästä
että eikös tänne aina ole toivottu tissibaaria.”
seen ennemmin kuin
diplomityöpaikan
kiltaan liittyviin asioihin. Jättäisin nimittäin kautta ensin testaussuunnittelijaksi, sitten
sen Wappukulkueen kossun juomisen Ykän testausautomatisaatio-ohjelmiston
systeelavalla vähemmälle. Paikalla olleet varmasti misuunnittelijaksi ja systeemisuunnittelumuistavat jälkiseuraukset - jopa huomatta- ryhmän vetäjäksi. Nykyiset työtehtävät ovat
vasti paremmin kuin allekirjoittanut..
jo hieman haasteellisempia, sillä organisaa-
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Äidin muistelmat
tiomuutoksista johtuen täytyy myös sisäisiä
prosesseja kehittää vastaamaan uusia tilanteita, ja olen yksi näiden prosessien kehityksestä päävastaava (entisten vastuiden lisäksi).
Nämä haasteet kuitenkin ovat tervetulleita
ja mukava keino kehittää omaa osaamista.
Aikoinaan päädyin tuohon työhön kaverilta
saadun vihjeen kautta. Hän antoi nykyisen
esimieheni sähköpostiosoitteen ja kertoi,
että tämän tiimiin haetaan kesätyöntekijää.
Reilu neljä vuotta on nyt kulunut samassa
yrityksessä, joista tosin yksi välissä kotona
äitiyslomaa viettäen. Tästä huolimatta onneksi työelämässä haasteita ja vastuuta on
annettu, sillä äitiysloma sinänsä tuo yleensä
isommassa yrityksessä tiettyjä rajoituksia
etenemiselle. Lisäksi viime keväänä onnistuin “välittämään palveluksen eteenpäin”,
kun esimieheni eräänä päivänä kysyi, että
mistähän sitä oikein löytäisi kesätyöntekijöitä. Hieman hämmentyneenä vastasin, että
kuinka laajalle hän haluaa että sanaa laitan
eteenpäin, ja sitä kautta sitten nyt kuluneelle kesälle tiimiimme löytyi taas harjoittelija.
Sattuu muuten olemaan tietoteekkarityttö
hänkin.

O

piskeluelämän kontakteista on ollut hyötyä eniten vuosi sitten, kun
miehelleni ilmoitettiin reilun viikon
varoitusajalla, että hänen määräaikaista työsopimustaan ei aiemmista puheista huolimatta tullakaan uusimaan.
Pari kuukautta tarjottiin enää jatkoa,
joten uusi paikka piti löytää. Pistin
itse sanaa kiertämään omien kavereiden keskuudessa, että löytyisikö töitä,
ja ilahduttavan monesta suunnasta sitä
apuja löytyikin. Mieheni nykyinen, vakituinen työpaikka on kuulemma mieluisa ja paljon parempi kuin tuo edellinen. Tuohon paikkaan hän ei varmaan
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koskaan olisi osannut hakea ilman vinkkiä,
eli kiitokset vaan jälkikäteen kaikille, jotka
olivat saman tien valmiita auttamaan (ko.
henkilöt varmasti tunnistavat itsensä, jos tätä
sattuvat lukemaan).

V

uosi killan puheenjohtajana toi minulle
paljon arvokkaita kokemuksia sekä ihmissuhteita. Tuon vuoden jälkeen olin kyllä
sitä mieltä, että kaikenlainen järjestö- ynnä
muu toiminta saa jäädä muiden harteille tästä
lähtien, vaikka vielä ”Kummisedän” pestin
hoidinkin (tosin nimikkeellä ”Killan äiti”).
Aika hyvin tuo päätös on muuten pitänyt,
ainoastaan Oulun Teknillisen Seuran johtokunnan jäsenen pesti on tullut tuon jälkeen
otettua, ja kaksivuotisen kauden toinen vuosi
lähenee loppuaan. Kiltatoiminta kuitenkin
aikanaan toi Helsingistä Ouluun muuttaneelle helpomman tavan tavata ihmisiä ja solmia
uusia ystävyyssuhteita. Haluaisinkin tässä
onnitella kaikkia killan entisiä ja nykyisiä
toimijoita Oulun Tietoteekkareiden luotsaamisesta 20-vuotisella taipaleella sekä rohkaista tulevia kilta-aktiiveja jatkamaan yhtä
reipasta menoa kuin tähänkin saakka.
”Äiti”. Hanna Koivula.

Let’s care together!

www.tietoenator.com

OTiT 20v-haalarimerkki
20-vuotisjuhlan kunniaksi OTiT ry:n hallitus järjesti haalarimerkkikisan. Keväällä pidetty
kisa päätettiin kauden päättäjäisissä 16.5. ja voittajaksi selviytyi Mikko Häkkinen hienolla
työllään.

Oulun Tietoteekkarit ry:n 20-vuotisjuhlavaakunan selitys
Mustalla kilvellä hopeinen Oulun Tietoteekkarit ry:n “T for two” -logo. Taisteluhuutona
“OTiT”. Kilvenkantajina vasemmalla poikapaggi ja oikealla tyttöpaggi. Näillä päissään oululaisen tietoteekkarin lakki tupsunyörin vetosolmulla. Jalustana poikapaggilla musta alaspäin tulta syöksevä rakettitaso ja tyttöpaggilla musta kävelijärobottitaso. Vaakunan tunnuslauseena “20 VUOTTA”.
Kaiken taustana sähkönsininen ja hopeareunainen, vuoripuoleltaan kokonaan yönsininen,
viitta. Vuoripuolelle poikapaggin yläpuolelle mustalla kirjoitettu vuosiluku “1988” ja tyttöpaggin yläpuolelle “2008”. Kummankin luvun yläpuolella viitasta ulkonee hymyileväkasvoinen pallopäinen haamu. Näillä päissään oululaisen tietotekniikan diplomi-insinöörin lakki,
jonka naru kiertyy haamun kaulan ympäri sitoen viitan. Keskellä ylinnä suuri oululaisen
tietotekniikan diplomi-insinöörin lakki, josta viitta laskeutuu esille.
-Mikko Häkkinen
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Ravintola CAIO onnittelee 20-vuotiasta Oulun Tietoteekkarit ry:tä!

