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HAKIJAN TIEDOT (TÄYTÄ) OTY TÄYTTÄÄ
Sukunimi Tilaus vastaanotettu (pvm ja allekirjoitus)

Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna) Maksukuitin päiväys (kirjauspäivä, jos kuitissa useita päivämääriä)

Syntymäaika Maksukuittiin merkitty maksaja (jos eri kuin hakija)

Kotipaikka (kirjoilla) Lakkitilaus on merkitty listaan Laulukalu annettu (pvm)



Lähiosoite Merkitty jäsenrekisteriin (pvm ja allekirjoitus)

Postinumero ja -toimipaikka Hyväksytty hallituksen kokouksessa (nro)

Sähköpostiosoite Jäsennumero Teekkaritarra annettu (pvm)

Puhelinnumero Oulun Teekkariyhdistys ry:n leima

Kilta ja opintojen aloitusvuosi

 Tilaan Teekkarilakin, koko:  En tilaa teekkarilakkia.

Jäsenyys (VALITSE) Ohjeita

 Haluan liittyä Oulun Teekkariyhdistys ry:n varsinaiseksi
jäseneksi ja seniorijäseneksi valmistuttuani diplomi-
insinööriksi tai arkkitehdiksi.

 Haluan liittyä Oulun Teekkariyhdistys ry:n varsinaiseksi jäseneksi
ja erota valmistuttuani diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi.

 Haluan liittyä Oulun Teekkariyhdistys ry:n seniorijäseneksi,
valmistumisvuosi: ________.

 Olen jo Oulun Teekkariyhdistys ry:n jäsen.

Varsinaiseksi  jäseneksi  (opiskelijajäseneksi)  voi  liittyä  Oulun
yliopiston  teknillisen  tiedekunnan  opiskelija,  jonka  opinnot
johtavat diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoon.

Seniorijäseneksi voi liittyä edellä mainittu henkilö valmistuttuaan.

Valitsemalla  ensimmäisen  kohdan  liityt  opiskelijajäseneksi  ja
siirryt automaattisesti seniorijäseneksi valmistuttuasi.

Jos olet jo yhdistyksen jäsen, merkitse rasti alimpaan ruutuun.

Maksettuasi  lakin  ja jäsenyyden  sekä  sovitettuasi  itsellesi  sopivan  lakin,  toimita  tämä  lomake  täytettynä  ja  allekirjoitettuna  OTYn
toimistoon Teekkaritalolle päivystysaikaan. Lyijykynällä täytettyä hakemusta ei hyväksytä.

Teekkarilakki  luovutetaan  hakijalle  aikaisintaan  lakin  tilaamista  seuraavana  Wappuna  (1.5.)  kello  04:00.  Saadakseen  teekkarilakin
Wappuna on hakijan kerättävä vähintään 32 phuksipistettä ja suoritettava phuksikaste sekä osoittaa ansaitsevansa arvonimen Teekkari.

Jos lakki jää Wappuna saamatta, voi sen joka tapauksessa hakea äitienpäivän surulakituksessa tai Teekkaritalolta päivystysaikaan seuraavan
syyskuun loppuun mennessä. Mikäli lakkia EI OLE noudettu seuraavan syyskuun loppuun mennessä, siirtyy noutamaton lakki kokardeineen
Oulun Teekkariyhdistys ry:n omaisuudeksi. Noutoaikaa voidaan pidentää, jos niin erikseen sovitaan.

Haen  Oulun  Teekkariyhdistys  ry:n  jäsenyyttä  ja/tai  tilaan  Teekkarilakin  edellä  olevien  merkintöjen  mukaisesti.  Hyväksyn
yllämainitut ehdot ja sitoudun noudattamaan Oulun Teekkariyhdistys ry:n sääntöjä, tunnusohjesääntöä sekä lakkilakia ja -asetusta.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Vakuutan, että täytän Oulun Teekkariyhdistys ry:n jäsenyyden ehdot.

Paikka Päivämäärä Hakijan allekirjoitus
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