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Sisällysluettelo

Kerää tälle sivulle tiedot pienryhmästäsi, niin ne 
löytyvät helposti kun tarvitset seuraa illanviettoi-
hin tai olet hukannut tärkeimmät muistiinpanosi.

Pienryhmäohjaajani       Puhelin          E-mail

Nimi         Puhelin         E-mail

Kiltani fuxivastaava       Puhelin         E-mail

Oma pienryhmäni
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Fuxijaoksen tervehdys
Tervetuloa!

Onneksi olkoon valintasi johdosta. Olet valinnut Oulun yliopis-
ton teknillisen tiedekunnan ja siitä Sinulle iso käsi. Olet nyt 
ensimmäisen vuoden tekniikan ylioppilas, eli phuksi.
 Mielessäsi varmaan myllertää tuhat asiaa. Mitä pitää 
tehdä? Minne mennä? Mitä? Tä? Mutta elä sinä hättäile! Asioilla 
on tapana selvitä. Ensimmäisinä päivinä sinua auttaa selviämään 
noin kymmenen hengen pienryhmäsi ohjaaja, vanhempi tieteen har-
joittaja (lue: Teekkari) ja yliopiston henkilökunta.
 Kun sitten tämä “turha tärrääminen”-asia on saatu hoi-
dettua, niin mihin kannattaisi huomionsa kääntää? Tule, näe, koe. 
Phukseille järjestetään varsinkin alkusyksynä hyvin paljon eri-
laista aktiviteettia. On saunailtaa, fuxisuunnistusta, lauluiltaa ynnä 
muuta. Näissä on hyvä mahdollisuus tehdä tuttavuutta muihin 
phukseihin sekä teekkareihin ja ennen kaikkea - pitää hauskaa!

Yliopiston opiskelijat ovat jo pitkän aikaa tykänneet järjestäytyä. 
Ennen otettiin kantaa politiikkaan, nykyään on myös mukavia 
yhdistyksiä, kiltoja. Kilta on jonkin teknillisen tiedekunnan osas-
ton opiskelijoiden ainejärjestö, eli se toimii opiskelijoiden hyväksi. 
Näiden kiltojen välistä yhteistyötä koordinoi OTY ry (Oulun 
teekkariyhdistys ry). OTY toimii siis kaikkien oululaisten teek-
kareiden hyväksi. OTY:n alaisuudessa toimii fuxijaos. Fuxijaos 
taas koostuu kunkin killan fuxivastaavista ja minusta, OTY:n 
phuksiohjaajasta. Me fuxijaoslaiset toimimme Sinun hyväksi. Jär-
jestämme fuxisuunnistuksen, erilaisia infotilaisuuksia, kaupunki-
kierroksen, wappuna uitot ja lakituksen ynnä jotain muuta. Jos 
siis joku asia kaipaa tarkennusta, ota meihin yhteyttä. Ehdotuksia 
otetaan vastaan ja niin edelleen.

Eli siis… Fuxivuosi on vain kerran. Elä se hyvin ja huolellisesti. 
Luennoilla on vaara viisastua ja fuxeille järjestetyissä tapahtu-
missa on vaara tutustua uusiin ihmisiin ja viihtyä. Valitse kultai-
nen keskitie tai jompikumpi laita, pääasia että viihdyt.

Fuxijaoksen puolesta:
    
Santtu Kaikkonen  Fuxijaos
OTY ry:n Phuksiohjaaja   e-mail: fuxijaos@ee.oulu.fi
e-mail: santtu@ee.oulu.fi
Puh: 040-7261565
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Tervetuloa teknilliseen tiedekuntaan!

Sylin täydeltä onnea Sinulle uusi teekkarin alku. Olet 
osunut naulan kantaan valitessasi opiskelupaikkaa. 
Tekniikan opiskelu Oulun yliopistossa antaa Sinulle 
vertaansa vailla olevia mahdollisuuksia.Monialainen yli-
opisto ja vireä opikelijayhteisö tulevat tarjoamaan Sinulle 
haluamasi eväät tulevaisuuden haaveidesi toteuttami-
seen.

Opintojen aloittaminen yliopistossa on jännää aikaa. 
ensimmäisten viikkojen aikana tutustuu kaikenlaiseen 
uuteen ja ihmeelliseen. Muistan hyvin omasta fuksi 
syksystäni, kuinka olin innoissani ympäröivästä aka-
teemisesta yhteisöstä. Eräänä iltapäivänä kotia palates-
sani minut valtasi outo olo - nälkä. En ollut koko 
päivänä muistanut syödä mitään, kun olin uusien ystä-
vieni kanssa mennyt vain paikasta toiseen. Elämä kyllä 
tasoittui hiljalleen, mutta edelleenkään kolmen opiske-
luvuoden jälkeenkään elämästä ei ole tullut kaavoihin ja 
rutiineihin kangistunutta. Juuri se tässä teekkariudessa 
on niin hienioa.

Teekkarit ovat olleet näkyvin ja toimelian opiskelija-
ryhmä yliopistomme alusta alkaen. Pitkät ja syvälle 
juurtuneet perinteet aiheuttavat jopa hienoista kateutta 
muiden opiskelijoiden piirissä.  Nyt tämä kaikki haus-
kuus Spekseineen, sitseineen, jäynineen, Wappuineen, 
teekkarilakkeineen, jne odottaa Sinua.

Erittäin hauskaa ja opettavaista opiskeluaikaa Sinulle 
toivottaen,

Antti Ojala
Oulun Teekkariyhdistyksen puheenjohtaja

OTYn puheenjohtajan terveisetFuxijaoksen tervehdys
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Tupsut ja edustajistoTervetuloa teknilliseen tiedekuntaan!
Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa aloittaa tänä syksynä opin-
tonsa noin 600 uutta opiskelijaa kahdeksassa eri koulutusohjelmassa. Olet 
yksi heistä. Lämpimät onnitteluni saamastasi opiskelupaikasta! Monet 
muutkin  olisivat halunneet aloittaa yliopisto-opinnot, mutta valitettavasti 
vain osa hakijoista pääsee yliopistoihin.
 Suomen muut teknillisen alan korkeakouluyksiköt ovat “yhden 
alan yksiköitä”. Oulun yliopisto on tiedekuntajakoinen. Näin ollen sinun 
opiskeluympäristösi täällä Oulussa on monipuolisempi ja enemmän vaih-
toehtoja tarjoava. Sinä hyödyt tästä mm. siten, että voit rakentaa opinto-
ohjelmastasi monipuolisemman ja paremmin juuri omiin tarpeisiisi ja 
mieltymyksiisi soveltuvan. Voit sisällyttää tekniikan ohella opintoihisi 
esim. talousaineita tai laajentaa tietämystäsi yleisemminkin myös tekniikan 
ulkopuolelle.
 Ehkä jo tiedätkin, että Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta 
on voimakkaasti myötävaikuttanut Oulun alueen ja koko Pohjois-Suomen 
kehittymiseen. Opetus ja tutkimus tiedekunnassamme on käytännönlä-
heistä ja sitä tehdään yhteistyössä teollisuuden ja talouselämän kanssa. 
Tämä tarkoittaa korkeatasoisen ja ajankohtaisen opetuksen lisäksi mm. 
sitä, että meiltä valmistuneilla on erinomaisen hyvä työllistymistilanne. 
Olemme myös kansainvälinen tiedekunta mikä tarkoittaa läheistä yhteis-
työtä monien johtavien saman alan ulkomaisten yksiköiden kanssa ja tätä 
kautta mm. hyviä mahdollisuuksia kansainväliseen opiskelijavaihtoon.
 Yliopisto-opiskelu poikkeaa luonteeltaan jonkin verran lukio-
opiskelusta. Erityisesti saat lisää vapautta, mutta samalla Sinun on otettava 
myös vastuu itsestäsi ja opinnoissa menestymisestäsi. Kokemus on osoit-
tanut, että ne jotka aloittavat tarmokkaasti opintonsa heti alusta pitäen, 
menestyvät myös jatkossa ja  valmistuvat ajallaan. Tämä on paras ohje 
minkä voin Sinulle tässä vaiheessa antaa!
 Opiskeluympäristösi voi alussa näyttää uudelta, oudolta ja vie-
raaltakin. Tulet kuitenkin pian oppimaan tapamme ja käytäntömme sekä 
erilaiset opintojen kannalta tärkeät paikat ja niiden sijainnit. Tässä Sinua 
auttavat mm. pienryhmäohjaajasi (=saman koulutusohjelman vanhempi 
opiskelija), osastosi opintoneuvoja, opettajat sekä osastojen ja tiedekunnan 
kanslioiden henkilökunnat. Oma toimipisteeni on tiedekunnan kansliassa. 
Myös minulta voit kysyä opintoihin liittyvistä asioista. Vanha sananlasku 
“kysyvä ei tieltä eksy” pitää hyvin paikkansa yliopisto-opinnoissakin.
 Elo-syyskuun vaihteessa tiedekunta järjestää uusille opiskeli-
joilleen informaatiopäivän. Tuolloin saat tietoa yliopistosta, teknillisestä 
tiedekunnasta ja opintoihin yleisesti liittyvistä asioista jne. Myös oma kou-
lutusohjelmasi järjestää erillisen tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan opin-
tojen aloittamisen kannalta tärkeitä ensitietoja.
 Toivon tapaavani Sinut uusien opiskelijoiden informaatiopäi-
vänä. Vielä kerran: lämpimästi tervetuloa Ouluun ja parhainta menestystä 
tuleville opinnoillesi ! Opintoasiainpäällikkö  Eero Wallin

Ulkomaille



7OULUN TEEKKARIYHDISTYS ry

Tupsut ja edustajistoTervetuloa teknilliseen tiedekuntaan!
Tupsut on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 
poliittisesti sitoutumaton teekkariryhmä. Tupsuissa on tällä 
edustajistokaudella 2002-2003 9 henkeä kaikkiaan 37 edaat-
torista. Tällä kaudella Tupsut toimivat yhteistyössä sitoutu-
mattomien kauppatieteiden ylioppilaiden (kylteri)  kanssa, 
muodostaen Tekniikka&Talous (TeTa) ryhmän. TeTa on suurin 
edustajistoryhmä 11:llä edaattorillaan. TeTa:n tavoittaa säh-
köpostitse teta@sik.oulu.fi osoittella, tai ottamalla yhteyttä 
ryhmän puheenjohtajaan:

 Antti Ojala
email: Antti.Ojala@ee.oulu.fi
gsm: 040-7202448

Haluatko vaihtelua ja uusia kokemuksia elämääsi? Lähde ulko-
maille opiskelemaan tai töihin!

Lähtö opiskeluaikana ulkomaille erilaisten vaihto-ohjelmien 
kautta on helppoa. Vaihtoehtoina on opiskelu- ja harjoitte-
luvaihto. Ulkomailla oleskelu edistää itsenäistymistä, avartaa 
maailmankatsomusta ja perehdyttää vieraan kulttuurin ja elämän 
tuntemiseen. Lisäksi kansainväliset suhteet ja ulkomaan koke-
mus ovat arvostettuja asioita työnhaussa, jolleivät jo aivan vält-
tämättömiäkin edellytyksiä työn saantiin.

Opiskeluvaihtoon voi lähteä esim. Erasmus-, ISEP- sekä Nor-
dtek-ohjelmien kautta, ja lisäksi yliopistolla on kahdenvälisiä 
sopimuksia eri yliopistojen kanssa. Lisätietoa opiskelijavaih-
dosta Kansainvälisten asioiden yksiköstä (KE 1151), puh. 553 
4042, mail: International.Office@oulu.fi, 
www-hallinto.oulu.fi/optsto/kvasiat

Kansainvälisen työharjoittelun vaihtojärjestöt kuten IAESTE, 
AIESEC ja Fastec auttavat puolestaan löytämään työpaikan 
maailmalta. Myös suurilla yrityksillä voi olla omia harjoittelu-
vaihto-ohjelmia, ja paikan voi luonnollisesti hankkia itsekin 
suoralla kirjekampanjalla. Lisätietoa työharjoittelusta ulkomailla 
Teknillisen tiedekunnan harjoitteluasioiden
suunnittelijalta (TTK:n kanslia), puh. 553 2004,
www.ttk.oulu.fi/tyoharjoittelu/ulkomaat.htm

Ulkomaille
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Phuksisanasto
(valoa yliopistoelämän pimeään portaikkoon)

ALAKUPPILA:  Tämä opiskelijan keidas tarjoaa 
ruoan ja kahvin lisäksi mukavan luentojen välisen 
(tai jopa aikaisen) ajanviettopaikan. Sijaitsee suu-
rimpien luentosalien (L1-L4) välittömässä lähei-
syydessä.
ALKOHOLI: Usein käytetty piristysaine tenttien 
ja luentojen aiheuttamaan moraaliseen krapulaan. 
Lievästi humaloittava ja suuresti janottava vaiku-
tus.
ARABIALAINEN PUHELIN: Käytetään 
kommunikointiin hyvien ystävien kanssa. Yleisin 
kieli on norja. Sijaitsee useimpien WC:den nur-
kassa.
ARKKARIT: Myös arkkitehtiopiskelijat kuuluvat 
teknilliseen tiedekuntaan. Arkkitehtiosasto sijait-
see erillään muusta yliopistosta Torinrannassa, 
keskustassa. Valkoiset haalarit. Arkkitehtikillalla 
on oma saunallinen kiltatalo Pikisaaressa.
ASSISTENTTI: Assareita tapaat laskuharjoi-
tuksissa. Hänelle on käynyt hullusti, hän on 
“joutunut” yliopiston henkilökunnaksi opiskelun 
lomassa. Osa jopa valmistuneita tai lähellä valmis-
tumista. 
ASUNTO: (Katso myös kämppä) Pidempiaikai-
seen oleskeluun tarkoitettu paikka, joka ei kuiten-
kaan ole kiltahuone. Omaan asuntoosi voit viedä 
vieraita miehiä ja naisia. Asunnon löytämistä hel-
pottaa PSOAS.
BUMERANGI: Takaisin opiskelijalle palautettu 
harjoitustyö tai työseloste, ei opiskelijan vaan assa-
rin typeryydestä johtuvaa. Tulee varmasti tutuksi.
ETKOT: Kts. Pohjat.
EXCURSIO: Opinto- tai tutustumismatka, joka 
voi olla pitempi tai lyhyempi ja josta voi jäädä 
muistikuvia enemmän tai vähemmän. Fuksicursi-
oon osallistuminen on fuksille kunnia-asia.
FUKSI: (=fuxi=phuksi) Kaikki ensimmäisen vuo-
sikurssin yliopisto-opiskelijat alasta riippumatta. 
Katso peiliin.
FUKSILAKKI: Erään seinäpinnoitevalmistajan 
sponsoroima Teekkarilakin esiaste. Auttaa siir-
tymävaiheessa ylioppilaslakista Teekkarilakkiin. 
Kohtele fuksilakkia kuin Teekkarilakkia, jotta opit 
Teekkarilakin käyttöön liittyvät perinteet. Oman 
Teekkarilakkisi saat aikaisintaan Wappuna.

FUKSIPASSI: Lärpäke fuksipisteiden merkitse-
mistä varten. Fuksipassit kerätään ennen Wappua 
pisteiden laskemista varten. Älä hukkaa, äläkä pese 
pesukoneessa! Ilman passia ei saa lakkia.
FUKSIPISTE: Fuksipisteet ovat todisteena osa-
suorituksista, joita nuori tekniikan ylioppilas hank-
kii saadakseen Teekkarilakin ja oikeuden käyttää 
itsestään nimitystä Teekkari. Tarkoituksena akti-
voida fuksit mukaan Teekkaritoimintaan, jotta 
Teekkariperinteet tulisivat tutuiksi.
FUKSISUUNNISTUS: Pienryhmien välillä käy-
tävä rastimuotoinen kilpailu, jonka tarkoitus on 
kohottaa pienryhmän yhteishenkeä. Kilpailun 
ohessa tutustutaan muihin fukseihin ja Oulun 
kaupunkiin. Kisa päättyy yhteiseen illanviettoon, 
bileisiin. Rastinpitäjien lahjontahan on moraali-
tonta, mutta sallittua, ja yleensä jopa suotavaa.
GOOM: Vuosittain helmi- ja maaliskuussa lai-
valla järjestettävät kansalliset opiskelijabileet, joissa 
tapaat opiskelijoita ympäri Suomea ja saavutat hel-
posti useamman promillen humalan.
HAALARI: Käytännöllisin asu bileissä. Värin ja 
selän tekstin perusteella erotat eri alojen opiske-
lijat toisistaan. Toiset saavat haalarit jo syksyllä, 
toiset vasta keväällä. Lähes pakollinen opiskeluvä-
line, varsinkin Wappuna.
HUMANISTI: Tarkkaan ottaen humanistisen 
tiedekunnan opiskelija, mutta voidaan määritellä 
myös vapaammin: epäeksaktin tieteen opiskelija 
yliopiston uudella puolella, lähes poikkeuksetta 
nainen, yleensä kaunis, monesti loogiseen ajatte-
luun kykenemätön. Mutta kaunis.
ILMOITUSTAULUT: Sieltä löytyvät yliopiston 
aamu- keskipäivä- ilta- ja yöuutiset. Niitä on käytä-
villä melkein joka seinällä: joka osastolla, killalla ja 
laitoksella on omansa. Opettele käyttämään niitä, 
sillä sieltä saa tiedon kaikesta tapahtuvasta.
JATKOT: Ravintolasta poistumisen/poistamisen 
jälkeen tapahtuva asunnon tai kämpän (ei välttä-
mättä oman) alkoholijuomavaraston täydellinen 
tuhoaminen.
JÄYNÄ: Jäynät EIVÄT ole raakoja, väkivaltaisia, 
älyttömässä kännissä tapahtuvia mellastuksia tai 
tihutöitä.  Jäynä tuottaa huvia jäynääjille,  jäynättä-
ville ja muille asiasta kuuleville. Ei loukkaa ketään.
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Phuksisanasto
(valoa yliopistoelämän pimeään portaikkoon)

JÄYNÄKISAT: Kilpailu, jonka voittaa se jouk-
kue, joka on onnistunut tekemään mojovimmat 
jäynät ja saamaan julkisuutta tiedotusvälineissä.
KALU: Kts. laulukalu
KILTA: (ainejärjestö) Kaikkein opiskelijaystäväl-
lisin järjestö. Jokaisella osastolla on omansa, par-
haimmilla kaksi. Järjestää vapaa-ajan aktiviteettejä 
ja helpotusta opiskeluun. Kaikki ovat tervetulleita 
mukaan toimintaan. Ei jäsenmaksua.
KILTAHUONE: Kiltalaisten oma koti, jossa 
yleensä tarjolla edullista kahvia tai muita virvok-
keita. Jos et millään jaksa mennä luennolle, kil-
tahuoneella sinun ei tarvitse jättää menemättä 
yksin. Loistava paikka viettää luentojen välisiä 
aikoja ja erinomainen paikka tutustua vanhempiin 
tieteenharjoittajiin.
KIRJASTOT: Mukavia lueskelupaikkoja, lukipa 
sitten Aku Ankkaa tai kurssikirjallisuutta. Sovel-
tuu myös tiedonhankintaan. Pääkirjasto yliopis-
ton uudella puolella, osastoilla omia kirjastojaan.
KONE: (Koneinsinöörikilta ry) Konetekniikkaa 
opiskelevien kilta. Kiltahuone löytyy koneenkäy-
tävän kellarikerroksen väestönsuojasta. Koneteek-
karit ovat keskimäärin isoja miehiä punaisissa 
haalareissa.
KOPIOKONE: Yliopiston nopein luennoitsija 
mahdollistaa opiskelun kiireisille, krapulaisille tai 
muuten vaan väsyneille tai laiskoille. Joka kilta 
kehuu omaansa. Välttämätön apuväline opiske-
lussa.
KOTIMAANPITKÄ: Nimensä mukaan koti-
maassa järjestettävä excursio, joka tavallisesti kestää 
noin viikon. Kierrellään ja tutustutaan alan (ei 
välttämättä oman) yrityksiin, muihin opiskeli-
japaikkakuntiin ja yleensä vieraillaan muilla 
Teekkaripaikkakunnilla.
KRAPULA: “Särkee päätä, särkee niskaa, kaiken 
ruuan ulos viskaa”
KYLTERI: Taloustieteilijä. Varsin huomattava 
osa kyltereistä on erittäin kauniita naisia violetin 
värisissä haalareissaan.
KYYKKÄ: Teekkareiden vaalima perinteikäs, etäi-
sesti pesäpalloa ja keilaamista muistuttava jouk-
kuelaji. Mailaa (karttua) heittämällä yritetään saada 
mahdollisimman monta kohdepalikkaa (kyykkää) 
ulos pelialueelta.

KÄMPPÄ: (Katso myös asunto) Vain lyhytai-
kaiseen oleskeluun sisätiloissa. Sisustaminen ei 
paranna viihtyisyyttä, sen sijaan mukavaa seuraa 
saa raahattua vaikkapa kapakoista. Yleisin käymis-
pöntön sijoituspaikka. 
KÄNNIÄÄLIÖ: Humaltunut henkilö, joka käyt-
täytyy muiden mielestä sopimattomasti. Tavataan 
varsinkin Wappuna tiheinä esiintyminä.
LAKINLASKIAISET: Teekkarit laskevat Lak-
kinsa lepäämään Wappua varten syyskuun viimei-
senä päivänä. Lähimpänä mahdollisena päivänä 
järjestetään Lakinlaskiais-bileet, joissa fuksit laki-
tetaan fuksilakeilla.
LASKARIT: (laskuharjoitukset) Assistentin pitä-
miä opetustilaisuuksia, jotka varsin usein muodos-
tuvat perässäkirjoitustilaisuuksiksi. Kysymyksiä saa 
esittää tai assari esittää. (Katso Lusikka)
LASKIAINEN: Kevätkauden liukkain juhla. 
Ensin lasketaan ja sitten juhlitaan. Seuraava päivä 
maataan punkassa.
LAULUILTA: OTY:n säännöllisen epäsäännöl-
lisesti järjestämä varsin riemukas tilaisuus, johon 
osallistuminen ei vaadi nuottikorvaa, vaan kestä-
vää ja kantavaa ääntä. Parhainta menoa ylläpitänyt 
ryhmä saa palkkioksi mainetta ja kunniaa. 
LAULUKALU: Teekkarin pyhä laulukirja, josta 
löytyvät sanoitukset kiperimpiinkin elämäntilan-
teisiin.
LUSIKKA: Matikan laskareita pitävä opetushen-
kilö. Pommittaa fuksityttöjä kiperillä kysymyk-
sillä ja nasevilla välihuomautuksillaan. Kun tunnet 
Lusikan säännön, olet oppinut ainakin jotain.
LUTK: Luonnontieteellinen tiedekunta. Vastaa 
mm. fysiikan ja kemian opetuksesta.
MELLAKKA: Konekillan isoilla punahaalarisilla 
miehillä lastattu maastoauto, jonka saapuminen 
mellakkapaikalle rauhoittaa äreämmänkin räyhä-
viinaa nauttineen Wapunjuhlijan.
MORKKIS: Aamulla bileiltojen jälkeen ilmenevä 
olotila, joka johtuu yleensä siitä, että on juonut 
liikaa muistaakseen tai liian vähän unohtaakseen. 
OPINTO-OPAS: Ystäväsi, joka muistuttaa sinua 
opiskelun laajuudesta. Lue se tarkasti läpi, äläkä 
revi, syö tai pistä sitä paperinkeräykseen. Tästä 
Maon Punaiseksi Kirjaksikin kutsutusta oppaasta 
näet myös mitä kursseja sinun tulisi suorittaa.
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OTIT: (Oulun Tietoteekkarit ry) Tietotekniikkaa 
sähköosastolla opiskelevien kilta. Opiskelijamää-
rältään toiseksi suurin kilta. OTiTlaiset ovat keski-
määrin silmälasipäisiä miehiä mustissa haalareissa, 
osaavat yleensä käyttää paremmin tieto- kuin par-
takonetta. Kiltahuone “pommari” sähkönkäytä-
vän kellarikerroksessa väestönsuojassa.
PASSI: Kts. fuksipassi 
PHUKSI: Kts. fuksi
PIENRYHMÄOHJAUS: Pienryhmässä on tar-
koitus suorittaa pehmeä sukellus yliopistomaail-
maan, porukalla ratkoa vastaantulevia ongelmia 
ja tutustua muihin fukseihin. Ohjaajana toimii 
vanhempi tieteenharjoittaja, jota myös Teekka-
riksi kutsutaan. Pienryhmäohjaus on juuri sinua 
varten.
POHJAT: lippalappa
PROFESSORI: Osaston ylimmät opetushen-
kilöt, joita voi häiritä opintoasioissa ilman 
epäröintiä.
PROSE: (Prosessikilta ry) Prosessitekniikkaa opis-
kelevien ainejärjestö. Vaikka tekniikka on toistai-
seksi varsin miesvaltainen ala, Prosella on sekä 
prosentuaalisesti, että laadullisesti varsin huomat-
tava osuus naisia. Valkoiset haalarit. Kiltahuone 
prosessinkäytävän kellarikerroksessa väestönsuo-
jassa.
PRUJU: Opiskelumateriaalia A4-muodossa tai 
disketillä. Kopiokone auttaa. Pyörää ei kannata 
keksiä uudelleen, eli työselkkarit, harjoitustyöt, 
tutkielmat yms. isot hommat löytyvät yleensä val-
miina. Käytä vanhempia tieteenharjoittajia hyväksi, 
häikäilemättä.
PSOAS: (Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosää-
tiö) Vuokraa opiskelija-asuntoja (katso kämppä) 
kohtuulliseen hintaan. Tarjolla on useita erita-
soisia vaihtoehtoja. Yksiöt kiven alla, solukämp-
piä yleensä tarjolla. Psoaksen toimistossa on aina 
ruuhka-aika.
RAKSA: kts. Ymppi
RIIPPARI: Eräänlainen postilaatikko, johon voi 
jättää materiaalia ym. ja kaverisi voi hakea sen 
sieltä, jos vaihto ei onnistu henkilökohtaisesti. 
Löytyy jostain käytävän sopukasta, yleensä harmaa 
ja metallinen.

SAUNAILTA: Ilta, jolloin saunotaan, lauletaan ja 
tankataan... ... lauletaan, saunotaan ja tankataan... 
...tankataan, lauletaan ja saunotaan... Syitä sauna-
iltaan on lukemattomia.
SIK: (Sähköinsinöörikilta ry) Sähkötekniikkaa, 
elektroniikkaa ja tietoliikennettä opiskelevien kilta. 
Opiskelijamäärältään yliopiston suurin. Keskimää-
rin SIKkiläinen on sinihaalarinen mies, joka näyttää 
siltä, että kolvi pysyy tarvittaessa kädessä. Kil-
tahuone sähkönkäytävän kellarikerroksessa väes-
tönsuojassa.
SITSIT: Teekkariperinne, johon kuuluu läheisesti 
ruoka, juoma, laulu, pitkä pöytä ja hyvät käytösta-
vat. Sitseille pukeudutaan monesti jopa pukuun.
SPEKSI: Interaktiivinen näytelmä, jonka kulkuun 
yleisö voi vaikuttaa. Otaniemen teekkarit käyvät 
speksi-turneella lumien sulamisen aikaan, Tampe-
reen NääSpeksi marraskuussa. Asusteena yleensä 
ykköset eli puku. Kokemuksena erittäin suositel-
tavaa. Oulussa speksi-kulttuuria herättelee Kon-
jakki. 
SPÖRDE/PÖLKKY ym: (Katso myös alkoholi) 
Nestemäinen väriltään vaihteleva aine, joka suu-
rina annoksina nautittuna poistuu elimistöstään 
tuloreittiään ns. jojoperiaatteella. Omaa usein erin-
omaisen hinta/hyöty suhteen, mutta ei yleensä 
suuri makunautinto.
SÄHKÖPOSTI: Viestien ja kirjeiden välitystä 
tietokoneen avustuksella. Halpa, nopea ja teho-
kas. Opettele HETI tämä viestintämuoto niin et 
jää pulaan.
TKK: Teknillinen korkeakoulu Otaniemessä, Hel-
singin välittömässä läheisyydessä.
TTK: Teknillinen tiedekunta, olet osa sitä!
TTKK: Tampereen teknillinen korkeakoulu Her-
vannan opiskelijakylässä Nääsvillessä.
TEEKKARI: Teknillisen tiedekunnan opiskelija 
sen jälkeen kun on saanut teekkarilakin.
TEEKKARIKORTTI: Oulun Teekkariyhdistyk-
sen jäsenyydestä saatava kortti, jolla saa alennuk-
sia mm. bilelipuista ja Teekkarilakista. Maksaa 
itsensä takaisin moneen kertaan. Voimassaolo-
aika ikuinen.
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TEEKKARILAKKI: “Läpikäytyään Wapun ritu-
aalikokeet ja pystyttyään fuksina esittämään tiet-
tyä henkistä ja muuta tasoa, fuksi on kelvollinen 
käyttämään tupsulakkia, ja muodostuu hänestä 
näin Teekkari märillä  korvantaustoilla.” 
(lakkiasetus) Teekkarilakin käytöstä määräävät lak-
kilaki ja lakkiasetus.
TEEKKARILUPI: Teekkaritalosta vastaava 
organisaatio, joka vastaa Talon ylläpidosta. 
Eräänlaisia talonmiehiä. Jos Talo-toiminta 
kiinnostaa, kyllä tekijöille ja ossaajille aina 
töitä löytyy.
TEEKKARITALO: Oulun Teekkareiden oma 
talo, talkoilla hartaasti rakennettu. Omalaatuisuu-
dellaan vertaansa vailla. Käytössä mm. erilaisten 
kekkereiden jatkopaikkana. Soveltuu saunailtojen 
ja pienehköjen bileiden pitopaikaksi.
TEEKKARITORVET: Epämääräinen opiskeli-
joiden torvisoittokunta, jonka soittotaito ei yleensä 
vedä vertoja esiintymiselle. Näkyy ja erityisesti 
kuuluu useimmiten Wapun tienoilla.
TEEKU: Teekkareiden oma kuoro, joka saattaa 
hyvänä päivänä osata jopa laulaa. Kaikki lauluha-
luiset ovat tervetulleita.
TEMPAUS: Opiskelijoiden suorittama teko tai 
tapahtuma, jolla pyritään tuomaan esille jokin 
ajankohtainen asia ja julkisuuden kautta edistä-
mään sen yleishyödyllistä toteutumista. Esim. kyl-
pyammeella melomisen ME, saunan vetämisen 
ME, Hot Shottien imemisen ME ja tuoreimpana 
valtakunnallinen Teekkaritempaus sohvakuolemia 
vastaan.
TENTTITULOKSET:  Lista, josta katsotaan 
ensin oma nimi ja arvosana, (jos löytyi) ja 
lopuksi katsotaan saivatko kaverit paremman. 
Löytyy ilmoitustauluilta ja osa tulee myös 
sähköpostina.
TUTA: (Optiem ry = Oulun tuotantotalous-
teekkarit ry) Tuotantotaloutta opiskelevien pieni, 
mutta aktiivinen kilta. Haalarin väri vaihtelee 
vuosikursseittain tumman vihreästä vaalean tur-
koosiin. Kiltahuone prosessinkäytävän kellariker-
roksessa Prosessin kiltahuoneen vieressä.

UNIRESTA: Yliopiston ruumiillisen ravinnon 
lähde. Erilaisia ja eri tasoisia ruokailupaikkoja on 
tarjolla useita. Maisemat ratkaisee. Ruokalajin nimi 
ei välttämättä vastaa sisältöä. Teemaviikot tuovat 
vaihtelua.
WAPPU: Teekkarin joulu ja juhannus. Se on 
koettava itse. Wapun suuri kunnioitus ilmenee 
myös kirjoitusasusta. Wapun odottelu alkaa jo 
juhannuksen tienoilla.
WIRSU: Hyödyllinen kapistus etenkin bileissä 
ja excuilla. Tästä koneteekkareiden laulukirjasta 
löydät kaikki ne laulut, joita laulukalussa ei ole.
WWW: Yksi tiedonhakuapu. Kuivasurffailu onnis-
tuu myös talvella.
YKHS: (Ystävällinen Kaunohiihtoseura) Lue esit-
tely Opuksen loppupuolelta.
YKÄ: Konekillan ylläpitämä yli 70 vuotta vanha 
paloauto. Käytetään varsinkin Wappuna.
YMP: (Ympäristörakentajakilta ry) Ympäristötek-
niikkaa opiskelevien kilta. Prosentuaalisesti nais-
valtaisin kilta, naisia yli puolet. Kiltahuone LuTKin 
kanslian viereisessä väestönsuojassa.
YLIOPPILASKUNTA: Kaikki yliopiston opis-
kelijat. Pakollinen, vuosittainen jäsenmaksu suo-
ritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ylintä 
päätäntävaltaa käyttää edustajisto (37 jäsentä), 
jonka keskuudesta valitaan ylioppilaskunnan halli-
tus. Edustajisto-vaalit järjestetään kahden vuoden 
välein, seuraavan kerran tänä syksynä. Muistakaa 
siis äänestää Teekkareita päättämään yhteisistä 
asioistamme!
YST: Ympäristön suojelutekniikka. Tämän 
ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdon 
opiskelijat aloittavat opintonsa Kuopiossa, ovat 
Oulussa muutamia vuosia ja lopettavat opintonsa 
taas Kuopiossa.
YTHS: (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö) 
vastaa yliopistojen sekä tiede- ja taidekorkeakou-
lujen opiskelijoiden terveydenhuollosta. Tarjoaa 
edullista terveydenhoitoa ylioppilaskunnan 
jäsenille.
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Teekkarilakki omaa Teekkareiden keskuudessa samankaltaisen arvoaseman kuin sini-
ristilippu Suomessa. Tupsulakki on ollut Teekkareiden tunnuskuva jo yli 100 vuotta, 
joten sen käytöstä on määrättyjä sääntöjä: Lakkilaki ja -asetus, jotka sinunkin tulee ope-
tella tuntemaan ja noudattaa. Harjoittele Lakin käyttöön liittyviä perinteitä fuxilakkisi 
kanssa.

Oululainen Teekkarilakki poikkeaa muiden teekkaripaikkakuntien Lakeista - sen esiku-
vana on neljän tuulen hattu, jota yksinkertaistettiin ja lisättiin lippa ja tupsu. Lakkiin 
liittyvät perinteet eroavat jonkin verran eri teekkaripaikkakuntien välillä, tässä muuta-
mia oululaisia Lakkia koskevia sääntöjä: joita sinunkin tulee noudattaa: 
 #Lakin tupsunaruun solmitaan jokaisen Oulussa vietetyn TeekkariWapun 
kunniaksi solmu - näet siis tupsunarusta suoraan Teekkarin vuosikurssin. Tupsunaruun 
mahtuu vain 4 solmua, joten vuosikurssi-n solmii tupsunaruunsa silmukan. Teekkarin 
mahdollisesti valmistuessa solmut avataan.
 #Jokaisella killalla on oma lakkikokardinsa, jota ilman Teekkarilakkia ei saa 
pitää. Siispä näet oululaisesta Teekkarilakista myös alan, jota Teekkari opiskelee. OTYllä 
ja useimmilla killoilla on myös hallituskokardit, joita hallituksessa olevat tai joskus 
olleet saavat pitää tupsunarunsa juuressa. Puheenjohtajat voivat laittaa hallituskokardin 
kiltakokardin paikalle lipan yläpuolelle.
 #Teekkarilakkia saa pitää päässä Wappuaaton TeekkariWapun julistamisesta 
lähtien syyskuun viimeisen päivän Lakinlaskiaisiin saakka. Muuna aikana täytyy olla 
OTYn hallituksen myöntämä Lakkilupa.

Miten ja milloin sinä saat oman Teekkarilakkisi?

Jotta saisit laittaa oman Teekkarilakin päähäsi Rauhalassa Wappuaamuna klo 5.00, 
sinun on tilattava Lakkisi jo syksyllä. Perinteisen oululaisen Teekkarilakin voit tilata 
vain ja ainoastaan Oulun Teekkariyhdistyksen kautta. Maksuohjeet saat pienryhmä-
ohjaajalta tai OTYn sivuilta (www.oty.oulu.fi/info/hinnastot). Itse Teekkarilakkitilaus 
tehdään OTY:n toimistolla Teekkaritalolla pienryhmittäin. Tilausta tehdessä mukana 
tulee olla tosite maksetusta Lakista (kokardi kuuluu hintaan) ja mahdollisesti OTYn 
jäsenmaksusta. Samalla tapahtuu myöskin Lakin sovitus, jotta saisimme tilattua oikean 
kokoisen Teekkarilakin. OTYn jäsenille Teekkarilakki on halvempi, joten kannattaa 
liittyä samalla kertaa OTYn ainaisjäseneksi. Liittymisetuna saat kaupanpäälle myös 
Laulukalun.

Teekkarilakin saaminen Wappuna edellyttää fuksilta seuraavia seikkoja:

-Fuksi on kerännyt rittävän määrän (väh. 32p ja 3p/kohta) pisteitä fuksipassiinsa
-Fuksi on sekä maineeltaan että kunnialtaan kelvolliseksi tunnettu (Lakkilaki 2§)
-Fuksi on pystynyt esittämään tiettyä henkistä sekä muuta tasoa (Lakkiasetus)
-Fuksi on käynyt läpi perinteiset Wapun rituaalikokeet mm. uinut hyisessä luonnonve-
dessä Wappuaattona
-Fuksi on vastaanottamassa Teekkarilakkiaan Wappuaamuna klo 04.30 Rauhalassa 
(Lakit laitetaan OTYn puheenjohtajan käskystä yhtäaikaisesti päähän tasan klo 5.00)

Jos jokin edellä mainituista Lakin saamisen edellytyksistä jää fuksilta täyttämättä, saa 
fuksi lakkinsa vasta äitienpäivän surulakituksessa Teekkaritalolla.

Teekkarilakki
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Teekkarilakki Fuxilakki - Teekkarilakin esiaste
Jotta osaisit Wappuaamuna Teekkarilakin saades-
sasi käyttää Lakkia oikein ja tuntisit Lakkiin liit-
tyvät perinteet, sinun on fuksina ollessasi hyvä 
harjoitella Lakin käyttämistä fuksilakilla. Vaikka 
fuksilakkia ei suoranaisesti kosketakaan samat 
lait ja asetukset kuin Teekkarilakkia, käytä fuksi-
lakkia samalla arvokkuudella kuin se olisi Teekka-
rilakki. Fuksilakkisi saat syys-lokakuun vaihteessa 
(2.10.2001) järjestettävissä Lakinlaskiais-bileissä, 
joissa järjestetään myöskin fuksilakitus.

Oululaisella fuksilakilla on jo pitkät perinteet - 
vuonna 1977 lakinvalmistaja Wahlmanin työnteki-
jöiden Wapun alle osunut lakko esti silloisia fuk-
seja saamasta Teekkarilakkejaan Wappuaamuna, 
joten väliaikaisratkaisuna tuoreet Teekkarit kantoi-
vat Teekkarilakin sijasta Miranol-lippiksiä, joihin 
oli kiinnitetty villalankatupsu. Sen jälkeen seinä-
pinnoitevalmistajan mainos-lippikset ovat toimi-
neet fuksilakkeina.

Fuksilakkiin on aikojen saatossa lisätty perinteitä, 
yksi tuoreimmista on fuksilakkien polttohautaus 
Teekkaritalolla Wappupäivän iltana. Samalla tuo-
reille (märillä korvantaustoilla) Teekkareille on 
suotu yhteinen tilaisuus pitää puhtaanvalkoista 
Lakkiaan vaikkapa saunassa - jos aamulla sham-
panjamatineassa on juonut Lakistaan shampanjaa 
(tai kuohuviiniä) kuten perinteeseen kuuluu, on 
hyvä käydä Teekkaritalolla suihkussa Lakki pääs-
sään. Muutoinkin on todella rentouttavaa käydä 
pitkän Wapun jälkeen saunassa.

Uutena “perinteenä” fuksit saavat jokaisen fuk-
sipisteen kunniaksi laittaa yhden villalangan lisää 
fuksilakkinsa tupsuun. On myös sallittua taiteilla 
fuksilakin lipan yläpuolelle killan lakkikokardin 
kuva (hallitusfukseilla tupsunarun juureen halli-
tuskokardin kuva).
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Teekkarinhan tunnistaa rempseän ja vallattoman käytöksensä ohella tietysti 
tupsulakistaan. Lakkilain ja -asetuksen mukaan arvonimi Teekkari tulee jokai-
sen tekniikan ylioppilaan ansaita.
 Vaikka vanhempien tieteenharjoittajien meno näyttää monesti aika 
rankalta ja hurjalta, se ei tarkoita sitä, että Teekkareilla olisi lupa tehdä ja käyt-
täytyä ihan miten sattuu. Se tulisi myös fuksin painaa pienoiseen päähänsä.
 Teekkarina oleminen on jo sinänsä erikoisasema. Teekkarit miel-
letään yleensä opiskelijoiksi, jotka lauleskelevat mitä ihmeellisimpiä lauluja, 
harrastavat teekkarihuumoria (jäynät), ovat ankaria bailaajia ja pitävät joskus 
hieman älämölöä.
Kolikon kääntöpuolihan on jotain tähän suuntaan: Teekkarit kännäävät, lau-
lavat rivoja lauluja, sotkevat ja oksentelevat joka paikassa, harrastavat ilkival-
taa ja varastavat liikennemerkkejä...
 Tällainen kuva ei ole mainostamisen arvoinen, joten jo fuksin tulisi 
oppia kantamaan vastuuta omasta käyttäytymisestään, ja tarvittaessa kaverin-
kin käyttäytymisestä. Varsinkin ihmisten ilmoilla tupsulakit ja haalarit päällä 
tulisi miettiä millaista kuvaa antaa edustamastaan laumasta. On periaatteessa 
aivan sama mitä kämmäät ilman “virka-asua”, kunhan et mainosta olevasi 
Teekkari (älä silti kerro pamputtavalle polliisisedälle olevasi matemaatikko).

Tässä muutamia kohtia, jotka olisi hyvä muistaa:

 #Kunnioitus Lakkia kohtaan: Teekkarilakista on annettu Lakkilaki 
ja -asetus, jotka jokaisen Teekkarin tuntea ja fuksin opetella. Fuksina voit 
harjoitella Lakin käyttämistä fuxilakin kanssa. Lisäksi oululaisten tulisi tietää 
Lakkinsa historiaa, jotta osaa vastata kysymyksiin: “Miksi teillä on erilainen 
Lakki kuin muilla Teekkareilla?” “Miksi teillä on solmuja tupsunarussa?”
 #Ympäristön kunnioitus: On taloudellisestikin kannattavampaa 
viedä tyhjät pullot kauppaan kuin heitellä niillä liikennemerkkejä. Lisäksi avo-
jaloin lähimmästä saunasta viuhahtelevat yksilöt voivat loukata jalkansa lasin-
siruihin.
 #Omien rajojensa tunteminen: Teekkarin tulisi tuntea omat rajansa 
alkoholin suhteen, ja tietää milloin ne voi rauhassa ylittää (jos muka haluaa). 
Yhdeksän pitkän jälkeenkään et omista 60% kapakan naisista tai miehistä, ja 
tanssipartneri on tanssimista varten, ja tanssiminen ei ole nojaamista paria 
vasten oksennuksen valuessa kaula-aukosta sisään.
 #Asiallinen ja kohtelias käytös kaikkia ihmisiä (ja eläimiä) kohtaan 
(myös sitä portsaria, joka raahaa sinua niskavilloista pihalle).
 #Siisti ulkoasu ja vaatetus: Suihkussa käynti on plussaa aina silloin 
tällöin (Laanaojassa uiminen ei vastaa suihkussa käyntiä). Raikas tuoksu saat-
taa jopa nostaa onnistumis-prosenttiasi vastakkaisen sukupuolen kanssa. Jos 
joudut potkaisemaan haalariasi tietääksesi onko joku sen sisällä, kannattaa 
harkita pientä siistimistä.

Teekkari - arvonimi joka tulee ansaita...
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 Mikä on fuksipassi?
Fuxipassi on koottava pahviläpyskä, todellinen insinööritaidon helmi, 
jonka yhdeksään eri kategoriaan kerätään fuxipisteitä mitä erilaisimmista 
tapahtumista, tehtävistä ja asioista. Jokainen fuksi saa passinsa pienryh-
mäohjaajaltaan, heti syksyn alussa. Passi on koottava oikein ja pidettävä 
ehjänä - älä pese passia pesukoneessa!

 Fuksipassin kokoaminen
Leikkaa pitkin paksuja viivoja niin saat 3 pahvinpalaa, joista suurimmassa 
on kahdeksan rakoa. Pujota pala, jossa lukee ”1. Ansio”, isoimman palan 
rakojen toiseen reunaan vuorotellen liuskojen eri puolilta siten, että sivu 
1 tulee sivun 3 päälle. Toinen paloista pujotetaan vastakkaiseen reunaan, 
pujottamien kuitenkin aloitetaan eri puolelta kuin edellinen, jolloin sivu 6 
tulee sivun 4 alle. Nyt sinulla on oma 12-sivuinen fuksipassi!

 Mitä ovat fuksipisteet?
Fuksit keräävät passeihinsa tarvittavan määrän pisteitä saadakseen ensim-
mäisenä Wappunaan teekkarilakin, edellyttäen tietenkin, että myös uinti 
on suoritettu. Pisteitä saa erilaisista tehtävistä ja suorituksista passiin mer-
kityn tummuusteen mukaan. Tarkemmat ohjeet passin käytöstä, pisteiden 
antajista, merkkaamisesta ja passin kohtien merkityksestä löydät  seuraa-
valta aukeamalta.

 Vaatimukset teekkarinlakin saamiseksi
Tekniikan ylioppilas olet heti, kun syksyllä marssit yliopiston avajaisissa yli-
opiston ulko-ovesta sisään, mutta Teekkarilakin, ja sen tuoman arvonimen 
Teekkari, saat aikaisintaan Wappuaamuna. Arvonimeen Teekkari kuuluu 
vastuu tuntea Teekkariperinteitä, jonka takia vaadimme fuxipassiin kerä-
tyksi vähintään 32 fuxipistettä ja 3p / sarake. Fuxipisteiden kerääminen on 
helppoa, ja enimmäkseen mukavaa, joten ole aktiivinen!

 Jos pisteitä ei kuitenkaan ole tarpeeksi
Puuttuvat pisteet voi hankkia osallistumalla Wapun järjestelyihin tai muihin 
kiltojen tarjoamiin nakkihommiin. Jos vieläkään pisteet eivät riitä tai uimi-
nen jää suorittamatta, niin fuksi saa lakkinsa vasta häpeällisessä surulaki-
tuksessa äitienpäivänä. Näin voi myös käydä jos erehtyy syystä tai toisesta 
nukahtamaan Wapunpäivän vastaisena yönä, eikä ole Rauhalan pihalla lak-
kiaan noutamassa Wapunpäivän aamuna klo 04.30.

Teekkarilakkia ja oikeutta nimitykseen teekkari
ei saa kulmat kurtussa!!!

Fuxipassi ja fuxipisteet



1. ANSIO
PK1: Matematiikan Peruskurssi I:n suorittaminen välikokeilla syyslukukaudella. 
Arkkareille Rakennustekniikan perusteet.
Laulukoe: Ulkomuistista laulettu Teekkarihymni sekä oman killan kiltalaulu ja 
kolmas vapaavalintainen viisu Laulukalusta vähintään kahden Teekkarin läsnäol-
lessa. Toisella heistä täytyy olla oikeus myöntää 3 pistettä.
MallasApro: Arvosanan suorittaminen Prosen järjestämässä MallasAprossa.
Fuksilakki: Lakinlaskiaisissa fuksikasteen yhteydessä vastaanotettu lakki.
Teekkarihaalari: Kiltahaalarin tilaaminen/lunastaminen.
Tempaus: Tempauksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa, ei myönnetä kän-
nisestä toilailusta.
Jäynä: Jäynän tunnusmerkit täyttävää toimintaa.

2. KANSAINVÄLISTYMINEN
Fuxicursio: Killan fuxicursiolle osallistuminen. Arkkareilla piirrustusleiri.
Muu cursio: Osallistuminen jollekin muulle Teekkareiden excursiolle.
Goom: Osallistuminen talvella järjestettävälle kansalliselle opiskelija-megabile-risteilylle.
Kiltahuonekierros: Osallistuminen 9.10. järjestettävälle kierrokselle.
Kaupunkikierros: Osallistuminen pienryhmäohjaajien järjestämään tutustumis-
kierrokseen keskustan ravitsemusliikkeisiin.
KV-tapahtuma: Osallistuminen johonkin kansainvälistymistä tukevan järjestön 
tapahtumaan.
KV-toiminta: Osallistuminen johonkin kansainvälistymistä tukevan järjestön 
toimintaan tai kokoukseen.

3. KILTATOIMINTA
2 ensimmäistä kohtaa: Killat saavat itse päättää oman toimintansa kannalta tär-
keimmät tapahtumat/tehtävät, joista myönnetään 3p ja 2p.
Fuksi-info: Osallistuminen syksyllä killan järjestämään fukseille tarkoitettuun 
tiedonjakotilaisuuteen/saunailtaan.
Vaalikokous: Läsnäolo alusta loppuun killan vaalikokouksessa.
Vuosikokous: Läsnäolo alusta loppuun killan vuosikokouksessa.
Hallituksen kokous: Läsnäolo alusta loppuun killan hallituksen kokouksessa
Kiltasuoritus: Oman killan hyväksi suoritettu pisteen arvoinen nakkihomma.

4. PIPPALOT
Speksi: Speksin seuraaminen / työskentely speksin hyväksi
Lakinlaskiaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämiin lakinlaskiaispippaloihin
Sitsit: Osallistuminen jonkin teekkarijärjestön sitsitilaisuuteen.
PikkuWappu: OTiT ry:n järjestämät pippalot 1.11.
Laskiaispippalot: Konekillan järjestämät bileet laskiaisena.
Kaamoksen Kaatajaiset: SIK ry:n järjestämät pippalot maaliskuussa.
ValeWappu: Raksan ja TuTan järjestämät pippalot Aprillipäivänä.

5. HIPPALOT
Vuosijuhla: Osallistuminen jonkin teekkarijärjestön vuosijuhliin
OTY:n & killan pikkujoulut: lienee aika yksiselitteistä mitä nämä kohdat tar-
koittavat.
Barbaariset Bakkanaalit: Arkkareiden järjestämät bileet 7.11.
Teekkarilauluilta: Esim. Teekkaritalolla järjestettävä lauluilta
Vulcanalia: Ylioppilaskunnan järjestämä lukuvuoden avajaishippalo Rauhalassa 11.9.
Akateemiset alkajaiset: Raksan ja Tutan järjestämät Vulcanalian jatkobileet 11.9.

Fuksipassin täyttöohjeet
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6. URHEILU
Fuksisuunnistus: Osallistuminen muun pienryhmäsi mukana 18.9. järjestet-
tävään rastimuotoiseen hauskanpitoon.
Laskiaismäki: Osallistuminen laskiaismäkijoukkueeseen tai modified-luokan 
laskuvälineen tekemiseen.
Kyykkäkisa: Osallistuminen kyykkäkisaan pelaajana.
Resiinaralli: Osallistuminen resiinajoukkueeseen kilpailijana 27.9.
Fuxiviesti: Osallistuminen fuxicursiolla järjestettävään viestikilpailuun.
Rauhalan ympärihiihto: Osallistuminen hiihtojoukkueeseen.
Urheilutapahtuma: Osallistuminen muuhun Teekkareita koskettavaan 
urheilutapahtumaan

7. YHDISTYSTOIMINTA
Aktiivijäsen: Erittäin aktiivinen toiminta jonkin teekkarijärjestön riveissä. 
Esim hallituksen jäsen tai toimihenkilö.
Teekkarikortti: Teekkarikortin (OTY:n jäsenkortti) lunastaminen.
TEK:n jäsen: Liittyminen Tekniikan Akateemiset -liiton jäseneksi.
Teekkarilakkitilaus: Lakkitilaus jätetty ajoissa OTY:n toimistoon.
OTY:n kokous: Läsnäolo alusta loppuun OTY:n kokouksessa
Lupi-info: Osallistuminen Teekkarilupi Oy:n järjestämään tiedoitus-tilaisuuteen.
Muu järjestötoiminta: Osallistuminen muiden opiskelijajärjestöjen 
(TeeKu, Teekkaritorvet, Teekkarilupi, yms) toimintaan.
 
8. YHTEINEN HYVÄ
Teekkaritalotalkoot: Teekkaritalon kunnostus/siivoustalkoot.
Hyväntekeväisyys: Yhteisen hyvän edistäminen, esim verenluovutus.
Juttu kiltalehteen: Omakätisesti kirjoitettu juttu tai piirretty kuva oman 
killan kiltalehteen tai OTY:n Teksuutimiin. Myös Ööpinen käy.
Pienryhmäohjaus: Osallistuminen vähintään kahdeksaan pienryhmäohjaus-
kertaan (5 kertaa riittää opintoviikkoon, ei fuxipisteeseen).
Pippalon järjestelyt: Yleisten pippaloiden järjestelyissä mukanaolo (esim. 
lipunmyynti)
Edustustehtävä: Osakseen koituneen edustustehtävän kunniakas suoritta-
minen (esim. edustajana joissakin vuosijuhlissa).
Lupi-ilta: Osallistuminen Teekkaritalolla Lupin remontti/saunailtaan.

9. MUUT
Jäynäkisat: Osallistuminen valtakunnallisiin tai paikallisiin jäynäkisoihin.
Laulumarathon: Osallistuminen vuorokauden kestävään laulutapahtumaan.
Abipäivien järjestely: Oman killan esitteleminen tai muuten järjestäminen.
PESTI-päivien järjestely: Mukana järjestämässä PESTI-päiviä.
Lumenveistokisa: Mukana suunnittelemassa/toteuttamassa lumiveistosta. 
Geologi-risteily: Osallistuminen sähköteekkareiden järjestämään risteilyyn 
keväällä ennen Wappua. Hyvä tapa hakea halvat Wappujuomat.
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! SIK = (varma voitto)² !

Suuri fuxiraasua vaivannut päivä koitti lämpimänä tiistaiaamuna. Edellispäivän suuret suunni-
telmat ja viimeistelyt oli tehty ja kaikki oli valmiina sitä suurta varten. Kun tapahtuma läheni, 
jännitys tiivistyi mahanpohjaan ja porukkamme ajatteli odottavin mielin tulevaa.
 Kaikki kauhukuvat ja jutut vilahtelivat mielessä kun seurasimme pienryhmäpetoamme 
legendaariselle teekkaritalolle, eli starttiin. Hän vielä toivotti perillä hyvää onnea ja jätti meidät 
pikkuhiljaa keskenämme.
 Esitehtävät kilpailusta oli jo alustavasti annettu ja löimme tyhjät päämme yhteen. 
Pointtina oli oman puolueen keksiminen, johtoajatuksen hahmottaminen sekä tottakai asia 
jota ns. ajoimme. Pitkällisen nesteavusteisen suunnitteluosuuden jälkeen pääsimme sormivärien 
kimppuun ja siitä alkoikin jo mieli viretä taistelukuntoon. Lippu salkoon ja sotamaskit naamaan 
ja olimme voiton tiellä.
 Käytyämme vielä kaupassa ostamassa janojuomaa menimme esittelemään raadille lip-
puamme ja ideaamme. Kaikki muut pienryhmät antoivat hiljaa tilaa kun kiilasimme kaikkien 
edelle. Tuomaristo oli hyvinkin tyytyväinen aikaansaannokseemme mutta empi hiukan. Siinä 
vaiheessa astui salainen aseemme kuvaan. “Poika” oli suunniteltu ja tehty juuri kyseisiä 
“joo,muttakylläehkä…” tuomareita varten. Repustamme kaivettiin esiin Joulupukin säkin suku-
lainen. Onnettarena  jokainen tuomari kaapaisi ansaitsemansa, eli oman pullon. Ensimmäinen 6 
pistettä oli ansaittu ja matka saattoi alkaa.
 Hiukan harhaillen matka vei talolta yliopiston prosessin kiltahuoneelle. Kaksi vapaa-
ehtoista astui rohkeana esiin valmiina antamaan kaikkensa. Tetriksen esittäminen pantomiiminä 
oli hankalahkoa ja kirkkovene oli helppo. Tuomari kuitenkin välillisesti avusti joten ylimääräinen 
kolmas aihe meinasi lopettaa hyvin alkanen nmatkan heti alkuun. “Jedin paluu” on alan mie-
hille kuuluisa teos, mutta ryhmämme jäsenet kokemattomuuttaan eivät olleet kuullutkaan. Kuin 
onnenkantamoisena viimein ajan kanssa kilpaa juostuani ja puhkuessani kuului oikea vastaus. 
Olimme onnellisia onnistumisestamme ja jaoimme onnemme tuomareiden ja  “Pojan” kanssa.
 Käytimme hyväksi sijaintimme ja metsästimme tarvittavia tavaroita melko tokerösti 
mutta onnistuen. Seuraava rasti vaatikin jo uskomattomia ponnisteluja, kun pussikaljat piti pii-
lottaa. Kiinteä aallokossa heiluva pieni korkeamastoinen laivamme lipui tiukan kapteenimme 
ohjastamana nopesti maaliin. Tuomarin jakaessa pisteitä jaoimme taas “Pojan” sokeripuolelta 
tavaraa. Kaikkeen oli varauduttu, myös kieroutuneisiin rastivahteihin.
 Restaurant “Caio” oli jäänyt pois kokemuspiiristämme, mutta sekin epäkohta korjaan-
tui nopeasti. Siellä suunnittelimme TUPSUlle vaalimainosta jonka sisäänajon jälkeen ennakko-
esitimme jyrylle. Kiihkeät aplodit esityksestämme sai “Pojan” vallan innostumaan.
 Kaijosta Tuiranrantaan taukoineen kaikkineen ei vienyt paljon aikaa ja perillä huo-
masimme joutuvamme odottelemaan. Lämmikkeeksi napatanssia, sikapeliä, juotavaa, hiukan 
ennakkosuunnittelua ja olimme valmiit suoritukseen. Laulaessamme/viheltäessämme tunnari-
amme “Faithless featuring Menninkäisensäde ja päivää vain” huomasimme vaatteiden katoavan 
meidän poikien yltä. Silmänräpäyksessä naistuomarit olivat sulaa vahaa. Miestuomari tunsi esi-
tyksen jättävän hänet kylmäksi joten tyttömme lämmittivät hänen kylkiään samalla kun reipas 
“Poika” jakoi itseään. Hetken empimisen jälkeen olimme valmiit jatkamaan matkaa kuuden 
pisteen lämmittäessä mieliämme. (Sinkkulohkaisua tunnaristamme voi tiedustella hyvinvaruste-
tuista levykaupoista sekä allekirjoittaneelta á 85 mk.)
 Kauniin Oulujoen toiselpuol oli kolmen naisen poppoo joka vietteli meitä rastille. 
Tajusimme tilanteen ja analysoituamme asian osallistuimme norsun tekoon. Se oli hieno norsu, 
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kärsä ja kaikkea. Hiukan turtuneet tuomarit leppyivät kun “Poika” ja tytöt tarjosivat juotavaa ja 
me pojat hoidimme viihdytyspuolen polvillamme, yläosattomissa laulaen. Matka jatkui.
 Kesäteatterilla seuraamme ilmestyi kuin salama pienryhmäpetomme. Hänen kannus-
tuksensa sekä vihjailevat sanat saivat meidät uhrautumaan Speksissä. Ponneton juoni parani 
uskottavien näyttelijäsuoritustemme, uintinäytöksien, mustelmien, veren sekä “Pojan” avulla 
arvoon arvaamattomaan. Oma henkilökohtainen pulloni katosi myöskin tällä rastilla.
 Matka jatkui hiukan märempänä, kylmempänä ja iloisempana kohti sitä pelätyintä, 
Rotuaarin palloa. Siellä ryhmämme hajosi (yks kävi himassa, toiset meni kauppaan ja toiset meni 
toilettiin kun loput odotti). Kun iskujoukkomme oli kasassa saimme tehtäväkuvauksen, jonka 
sanoma oli yksinkertaisesti LESS IS MORE. Puhelinlangat lauloivat hetken, epäilyksen siemen 
varttui vihannekseksi ja lopulta tuli vuoromme. Muusta ei väliä, mutta saimme täydet pisteet ja 
menetimme “Pojan” tällä rastilla. 
 Nyt oli aika stemmailla listoja, ratkoa arvoituksia ja pohtia. Terävän älymme ansiosta 
suunnistimme hyvinkin pian kohti rauhalan sisäpihaa.
 Jonot olivat armottomat ja yksi meistä joutui siirtymään sotimaan omia sotiaan. Kun 
lopulta oli vuoromme luovuttaa lappusemme olimme melko puhki. Selvitimme, muistelimme, 
setvimme, valehtelimme, hieroimme, juotimme, syötimme ja olimme valmiit saamaan kuusi pis-
tettä, mutta: yhden tuomarin ehto oli alkoholiton drinkki tai suklaata. Tapp(i)omieliala valtasi 
meidät ja käänsimme katseemme edesmenneen “Pojan” (rauha hänen sielulleen) maallistä pesää 
kohti. Ensivilkaisu oli lohduton, mutta käsipelillä tunsin jotain pientä. Hätäpäissään kaivoin täri-
sevin käsin esiin, mitäs muutakaan, kuin king size marssin ja vielä yhtä ison raiderin kaupan-
päälle. Hyvin suunniteltu “Poika” piti pintansa kuolemansa jälkeenkin ja soi meille täydet pisteet 
joka ainoalta rastilta + yhdeltä lisärastilta.
 Voitonhuumamme oli sokaiseva, mutta pidimme jalkamme tiukasti maassa. Entä jos.. 
, mitä sitten jos.., jos.., jos… Kiireisimmät meistä pakienvat lähimpään muonituskeskukseen ja 
maltillisemmat alkoivat etsiä rauhallista pizzapaikkaa. Eksyimme lopulta kaikki carolssiin pori-
laiselle.
 Väsyneinä mutta onnellisina hengähdimme vielä Narrissa ennen juhlia Foxiassa. 
Foxiassa väenpaljodesta kuului pientä vihjettä mahdollisesta voitosta muttemme heittäytyneet 
vielä iloitsemaan vaan etsimme kuumeisesti pienryhmäpetoamme. 
 Kun keskiyö koitti petomme löysi meidät. Yhdessä kuuntelimme kun lava tyhjennet-
tiin ja tuloksia julkistettiin. Arkkitehtien naisvoittoinen joukkue kutsuttiin paikalleen ensimmäi-
selle sijalle. Ja jaetulle ensimmäiselle sijalle kutsuttiin meidät. Syvältä  kurkustamme kumpusi 
voitonmelua ja lopulta pystyimme näyttämään sen kaikille, kun kuuluttaja viimein julisti kunnia-
mme.
 Meidän pieni ryhmämme eteni arastavasta alusta vahvaan voittoon ja suurin kiitos siitä 
kuuluu ilman muuta meidän kaikkien Hennalle. Ja toki myös “Pojalle” (R.I.P.). Voittoisa lippu 
roikkui omien astieni mukaan Foxian katossa lähtiessäni rakkaani kainaloon. Ryhmämme kaikki 
jäsenet toivon mukaan löysivät lopuksi oman paikkansa kiihtyvällä vauhdilla pyörivässä illassa. 
Kiitos voitosta. 

PS: Laulumme intro oli sopivasti Faithlessin “Come one”
   - Madmax  -

we came one, and I wen’t to nordpole to get frozen. Be cool be happy and enjoy eachother!
    -Madmax-



22 FUXIOPUS 2002

Fuxi-info:
Killan järjestämä informaationjako- 
ja esittelytilaisuus, illan mittaan vaih-
televa määrä ohjelmaa, virvokkeita 
ja saunomista. Fuxipassissa fuxi-info 
2p.

Vulcanalia:
Vulcanalia on OYY:n järjestämä 
kaudenavajais-pippalo, bile-paikkana 
toimii Rauhalan (keskustassa) sisä-
piha. Fuxipassissa Vulcanalia 1p.

Akateemiset alkajaiset:
Akateemiset alkajaiset ovat TuTan ja 
Raksan järjestämät bileet (Vulcana-
lian kanssa samana päivänä), jottei 
hyvin alkanut bileilta hyytyisi kylmän 
syysilman takia. Fuxipassissa Akatee-
miset alkajaiset 1p.

Fuxisuunnistus alk. klo 15 
Teekkaritalolta:
Pienryhmittäin rasteja kiertäen tutus-
tutaan pienryhmään ja muihin fuk-
seihin, ja samalla Ouluun, jos ei 
ennestään ole tuttu. Rastituomarei-
den lahjominen on moraalitonta, 
mutta sallittua ja jopa suotavaa. Oma-
peräisyys, mielikuvitus ja yrittäminen 
palkitaan. Fuxipassissa fuxisuun-
nistus 3p.

Syksyn tapahtumat, eli
Mitä mikäkin tarkoittaa?

Fuxikyykkä-kisat:
Monelle fuksille ensimmäinen koske-
tus Teekkareiden vaalimaan perinne-
peliin nimeltä Kyykkä. Fuxipassissa 
kyykkäkisat 2p.

Resiinaralli:
SIK-Prosessi yhteistyöllä järjestetyt 
Resiinakisailut Toppilan rata-alueella. 
Luonnollisesti asiaan kuuluu myös bileet 
illalla. Fuxipassissa Resiinaralli 1p.

Lakinlaskiais-seremonia:
Syyskuun vaihtuessa lokakuuksi klo 
00.00 Teekkarit laskevat juhlallisin 
menoin Lakkinsa talven ajaksi lepää-
mään.

Lakinlaskiais-bileet ja fuxilakitus:
Lakinlaskiaisen kunniaksi OTYn jär-
jestämät bileet. Samassa yhteydessä 
fuksit saavat fuksilakkinsa pienen 
kasteseremonian jälkeen. Fuxipassissa 
fuxilakki 1p, Lakinlaskiaiset 2p.

Kiltahuonekierros:
Tarkoituksena on kierrättää kaikki 
yliopiston fuksit kaikilla yliopiston 
kiltahuoneilla. Illalla järjestetään 
poikkitieteelliset megabileet. Fuxi-
passissa kiltahuonekierros 1p.
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Fuxilauluilta:
Ennen Laulumarathonia järjestettävä 
lauluilta, jotta fuksitkin oppisivat 
Teekkarilaulantaa marathon-suori-
tusta varten.

Laulumarathon:
12 tuntia kestävä laulannan kestävyys-
koe. Samassa yhteydessä järjestetään kil-
tojen välinen lauluntekokilpailu, jonka 
aihe annetaan etukäteen. Fuxipassissa 
Laulumarathon 2p.

Vuosijuhlat:
Vuosijuhliin fuksit pääsevät tavalli-
sesti vain työvoimaksi (tai mahdol-
lisesti aveciksi). Sopiva asuste on 
yleensä tumma puku/iltapuku. Kiltaa 
pääsevät edustamaan hallituksen 
jäsenet. Fuxipassissa Vuosijuhlat 3p.

PikkuWappu:
Bileet, joista on enää puoli vuotta 
Wappuun. Esiintyjänä aina joku hyvä 
bilebändi. Järjestää OTiT. Fuxipas-
sissa PikkuWappu 1p.

Barbaariset Bakkanaalit:
Arkkareiden järjestämät naamiaispip-
palot, joissa pukukoodina on bar-
baariseen tyyliin nahkaa ja turkiksia. 
Fuxipassissa Barbaariset Bakkanaalit 
1p.

NääSpeksi:
Tamperelaisten speksiesitys. Spek-
sistä voit lukea lisää kohdasta 
‘Teekkariperinteet’. Käy fuxipassiin 
kohtaan speksi 3p.

MallasApro:
Prosessikillan järjestämät pippalot, 
joissa on mahdollista suorittaa juo-
makulttuurin akateeminen arvosana. 
Suositeltavaa aloittaa approbaturista. 
Fuxipassissa MallasApron  suoritus 1p.

Fuxi(urheilu)kisat:
YKHS-vastaavien järjestämä leikki-
mielinen liikuntakilpailu, jonka lajit 
eivät ole fyysisesti liian rankkoja. 
Teekkarikiltojen urheiluvastaavat toi-
mivat rastivahteina. Fuxipassissa 
urheilutapahtuma 1p.

PicoJoule:
OTYn järjestämät suurimmat ja kau-
neimmat pikkujoulubileet. Fuxipas-
sissa PicoJoule 2p.
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Yliopisto-opiskelusta
1. Tarvitseeko kursseille ilmoittautua?

Yleensä osastojen ja matematiikan jaoksen kursseille ei tarvitse ilmoittautua. Kurssit suoritetaan pääsääntöi-
sesti joko tenttimällä tai välikokeilla. Tentteihin täytyy aina ilmoittautua, väli- ja päätekokeisiin ei yleensä 
tarvitse. Moniin kursseihin kuuluu kuitenkin pakollisia laboratorioharjoituksia, joihin on ilmoittauduttava. 
Ilmoittautumiskäytäntö selviää yleensä kurssin ensimmäisellä luennolla.
 Fysiikan ensimmäisellä luennolla pyydetään täyttämään ilmoittautumiskaavake, jonka voi täyttää 
myöhemminkin fysikaalisten tieteiden laitoksen toimistossa. Kun on ilmoittautunut opintojaksolle, ei opin-
tojakson väli- ja päätekokeisiin enää tarvitse ilmoittautua erikseen.
 Kielikeskuksen järjestämille kursseille on aina ilmoittauduttava. Syyslukukauden englannin kurs-
seille ilmoittaudutaan yleensä heti syyskuun alussa ja kevätlukukauden kursseille joulukuun alussa. Ilmoittau-
tuminen tapahtuu kielikeskuksen ilmoitustaululla oleviin listoihin.

2. Onko luennoilla pakko käydä?
Yliopistossa vastaat itse opiskelustasi. Opettaja, opinto-ohjaaja sen enempää kuin äitikään ei tee sitä puoles-
tasi. Luennoilla tai laskuharjoituksissa käyminenkään ei siis ole pakollista. Lue kuitenkin seuraavat kysymyk-
set.
 Joihinkin kursseihin kuuluu harjoituksia tai laboratoriotöitä, joissa on pakko käydä. Kielikeskuk-
sen kursseilla opetus muistuttaa paljon lukio-opetusta, joten läsnäolo kursseilla on pakollista. 

3. Kannattaako luennoilla käydä?
Yksiselitteisen vastauksen antaminen tähän kysymykseen on vaikeaa. Riippuu hyvin paljon kurssista, luen-
noitsijasta ja opiskelijan omista opiskelumenetelmistä, onko luennoilla käymisestä hyötyä. Jotkut oppivat 
parhaiten, kun joku selittää asian (luennolla), toiset taas itsenäisesti opiskelemalla. Joillekin kursseille on 
itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa materiaalia huonosti saatavilla, kun taas toisille kursseille on hyvät prujut 
tai kurssikirjat. Jotkut kurssit ovat helpompia kuin toiset.
 Suurimmalle osalle opiskelijoista luennoista on todellista hyötyä. Useinkaan niillä, jotka eivät luen-
noilla käy, ei tule opiskeltua muutenkaan. Lisäksi kurssin kannalta keskeisimmät asiat selviävät paremmin 
luennoilla kuin esimerkiksi kirjoista lukemalla; kirjoissa on usein kurssin kannalta epäolennaista asiaa, ja 
olennaisten asioiden löytäminen voi olla vaikeaa. Vaikka akateeminen vapaus houkuttelisikin, ei siis kannata 
heti lopettaa luennoilla käymistä, vaan miettiä tarkoin, mikä opiskelumenetelmä itselle parhaiten sopii. Jos et 
kaikille luennoille pääse, muista, että opiskelukaverit ja kopiokone auttavat.
 Jos luennoilla käyminen kuitenkin tuntuu turhalta, voi kurssin asiat varmasti opiskella muutenkin. 
Silloin pitää vain muistaa ja viitsiä opiskella itsenäisesti. On myös hyvä välillä kuulostella, mitä luennoilla 
tapahtuu. Kurssin ensimmäisellä luennolla kannattaa aina käydä, koska siellä tiedotetaan kurssin suoritus-
tavasta, opintomateriaalista, laskuharjoituksista, ilmoittautumisesta laboratorioharjoituksiin jne. Myös väli-
koetta tai tenttiä edeltävällä luennolla kannattaa yleensä käydä, koska monet luennoitsijat antavat hyviä 
“tärppejä” tenttiä varten ja kertaavat muutenkin keskeisimpiä asioita.

4. Entä laskareissa?
Laskuharjoituksissa eli laskareissa kannattaa yleensä käydä silloinkin, vaikka ei luennoilla viihtyisikään. Siinä 
missä luennot ovat usein luennoitsijan yksinpuhelua, laskarit muistuttavat enemmän esimerkiksi lukion 
matematiikan tunteja (positiivisessa mielessä). Laskareissa käydään läpi esimerkkejä, ja laskuja pääsee laske-
maan myös itse. Lisäksi laskareiden pitäjä neuvoo ongelmatilanteissa. Joidenkin kurssien laskareista saa myös 
niin sanottuja laskaripisteitä, jotka lasketaan mukaan tentin tai välikokeiden pistemääriin.

5. Mistä hankin kurssimateriaalin?
Yleensä kurssimateriaalina käytetään luennoitsijoiden kokoamia monistenippuja, “prujuja”, joita myydään 
useimpia ensimmäisen ja toisen vuoden kursseja varten yliopistopainon monistemyymälässä. On syytä huo-
mata, että yleensä prujut on tarkoitettu luentorungoksi ja ne soveltuvat itseopiskeluun yleensä melko huonosti.
 Useimmille kursseille on olemassa myös kurssikirja, joskaan sen hankkiminen ei yleensä ole 
mitenkään välttämätöntä varsinkaan, jos käy luennoilla ja laskareissa. Kurssikirjoja voi lainata yliopiston kir-
jastosta, joskin usein juuri tentin alla kaikki kappaleet ovat lainassa. Kurssikirjoja voi myös ostaa yliopiston 
paperikaupasta, mutta se käy äkkiä kalliiksi.
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Oululaiset teekkarit ovat aina pitäneet yhdessäolosta ja lauluista, 
etenkin kylmän huurteisen kera. Aina 80-luvulle asti he kokoon-
tuivat vaalimaan kyseisiä perinteitä ravintolaan nimeltä Rattori-
lupi, joka sittemmin lopetti toimintansa. Noin 10 vuotta sitten 
syntyi hullu idea siitä, että teekkarit tarvitsevat yhteisen illanviet-
topaikan Rattori-lupin tilalle. Syntyi idea TeekkariTalosta.
 TeekkariTalon rakennettiin talkoovoimin ja monien yri-
tysten tukemana. Myös Talon nykyinen ylläpito ja vuokraus 
tapahtuu samalla reippaalla talkoohengellä Teekkarilupi Oy:n 
johdolla.
 TeekkariTalo koostuu ylä- ja alakerrasta. Alakerrasta 
löytyy juhlasali, keittiö, stereot sekä n. 20 henkilön sauna. Ylä-
kerrasta puolestaan löytyy pienemmän porukan takka- ja neu-
votteluhuone, OTY:n toimisto sekä n. 6 henkilön sauna. Lisäksi 
pihalta löytyy grillikatos sekä Kuivasjärvi, jossa voi myös uida.
 Nykyisin TeekkariTalo on lunastanut asemansa Oulu-
laisten teekkarien toiminnassa. Syksyinen laulumaratoni, kilto-
jen saunaillat ja monet yritysesittelyt järjestetään Talolla. Lisäksi 
Oulun Teekkariyhdistys hoitaa päivystyksen TeekkariTalolla.
 Jotta TeekkariTalo pysyy kunnossa myös tulevaisuu-
dessa tarvitaan toimintaan jatkuvuutta eli uusia ihmisiä sekä tuo-
reita ideoita. Tämä asia koskee juuri teitä, tulevat teekkarit. Jos 
sinulla on kiinnostusta osallistua teekkareiden yhteisen Talon 
kehittämiseen, kunnostamiseen taikka hoitamiseen älä ihmeessä 
epäröi ottaa yhteyttä meihin. Kukaan ei ole seppä syntyessään, 
joten tärkeimpinä ominaisuuksina tulevalla “lupilaisella” tuleekin 
olla innostus ja halu oppia uutta. 
 TeekkariTalosta huolehtiminen on jokaisen Oululaisen 
teekkarin kunnia-asia!

Teekkarilupi Oy     TeekkariTalon varaukset
Kalervontie 7     Teknopolis Oulu
90570 Oulu     Teknologiantie 1
puh. (08) 556 1481    90570 Oulu
fax. (08) 556 1547     puh. (08) 511 4211

Lisäinformaatio ja talon käyttöä koskevat asiat

Email: teekkarilupi@ee.oulu.fi     (päivystäjä)
www: http://www.oty.oulu.fi/teekkaritalo/ puh. (0400) 750 499

Teekkaritalo
Oulun teekkareiden yhteinen koti

Yliopisto-opiskelusta
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Oulun Teekkariyhdistys ry toimii kaikkien teekkarikiltojen yhteis-
työelimenä. OTY:n tehtävänä on järjestää teekkareiden yhteisiä 
tapahtumia, pitää yllä yhteistyötä muihin teekkariyhteisöihin 
Suomessa,muiden alojen opiskelijoihin,tiedekuntaan sekä järjes-
töömme Tekniikan Akateemisten liittoon, TEK:iin. OTY:n hal-
lituksessa toimii kaksitoisa henkilöä varsinaisina jäseninä ja viisi 
toimihenkilöä. Hallituksen kokoonpano löytyy viereiseltä sivulta.

Maksettuasi OTY:n ainaisjäsenmaksun saat monenlaisia hyötyjä jäse-
nyydestäsi. Merkiksi jäsenyydestäsi saat jäsenkortin, Teekkarikortin, 
jolla saat alennuksia OTY:n järjestämien tapahtumien pääsymak-
suista ja useista Oulun alueen liikkeistä.

Kaijonharjussa sijaitsee OTY:n taloprojektin tuloksena syntynyt 
Teekkaritalo.Talo on valmistunut useiden materiaali-ja rahalahjoitus-
ten myötä sekä luonnollisesti siihen on uhrattu myös mittaamaton 
määrä talkootyötunteja.Vaikka talo onkin täydessä käyttökunnossa 
tarvitsee se silti aina kunnossapitoa.Taloa vuokrataan myös ulkopuo-
lisille, mutta sieltä löytyy aina myös tilaa opiskelijoiden illanvietolle,sitä 
vartenhan se on rakennettu. OTY:n toimisto sijaitsee Teekkaritalon 
yläkerrassa. 

OTY:n tiedotuskanavina toimivat ilmoitustaulut ja sähköposti,joten 
liity kiltasi postituslistalle,jota kautta tieto kulkee sinulle varmimmin. 
Lisäksi Teksuutimet ilmestyy muutaman kerran vuodessa.Kannattaa 
selata myös sivujamme osoitteessa.

OTY:n urheilukulttuurista vastaa YKHS eli Ystävällinen KaunoHiih-
toSeura. Se järjestää aina talvisin laskettelumatkoja kotimaassa ja 
ulkomailla.

OTY:ssä toimii myös erilaisia toimikuntia, esim. Fuksijaos ja Wappua 
valmisteleva Wappucomitea. Jos yhdistystoiminta kiinnostaa sinua, 
liity ihmeessä joukkoon!

OTY päivystää Teekkaritalolla maanantaisin klo 11.00-14.00
Tervetuloa käymään!

Oulun Teekkariyhdistys ry    Puh.08-5561 481
Kalervontie 7     Fax.08-5561 547
90570 Oulu     E-mail.oty@oulu.fi
      Tilinro.Mandatum 320021-1473450

Oulun Teekkariyhdistys ry



Oulun Teekkariyhdistys ry
Kalervontie 7, 90570 Oulu
http://www.oty.oulu.fi/

Puh: (08) 5561 481
Fax: (08) 5561 547

E-mail:    oty@oulu.fi

Päivystys
Maanantaisin

klo 11-14

Puheenjohtaja
Antti Ojala

(0400) 944 131
ato@ee.oulu.fi

Sihteeri
Konsta Karioja
(040) 8301 019

kkarioja@paju.oulu.fi

Tiedotusvastaava
Harri Filppa

(050) 3307 186
filppa@ee.oulu.fi

Fuxiohjaaja
Santtu Kaikkonen

(040) 7261 565
santtu@ee.oulu.fi

Taloudenhoitaja
Riikka Ylimäki
(050) 5959 908

rylimaki@paju.oulu.fi

Isäntä
Mikko Mäläskä
(040) 5159 113

mom@ee.oulu.fi

Ulkoasiainhoitaja, vpj
Lasse Kouva

(040) 7343 133
kusvelo@ee.oulu.fi

Kulttuurivastaava
Teemu Haapala
(040) 5966 985
toph@ee.oulu.fi

SOPO-vastaava
Miikka Saukko
(040) 7776 188

otter@ee.oulu.fi

KOPO-vastaava
Johanna Rusila
(040) 5359 315

jossu@ee.oulu.fi

KV-vastaava
Hanna Saari

(040) 7162 028
hmsaari@paju.oulu.fi

OTYn hal l i tus 2002
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Oulun Teekkarikuoro TeeKu

Teekkaritorvet

YKHS eli Ystävällinen KaunoHiihtoSeura perustettiin 
alunperin vastaamaan laskettelevien oululaisten tarpeita. 
Silloin joskus ei vielä ollut päivän pituisia valmisreissuja 
lähimaaston laskettelukeskuksiin, joten YKHS toimi tällä 
alueella elinvoimaisena ystävällisyyden, kauneuden, hiih-

don ja seurallisuuden nimissä.

Kilpailun tiukennuttua YKHS on siirtynyt suurempien 
reissujen ja yhteisen kivan järjestämiseen. Tänä keväänä 
olemme olleet Avointen Kansallisten merkeissä Pullin-
gissa ja syksyllä tai viimeistään heti Joulun jälkeen on 
luvassa uusia mahdollisuuksia tutustua YKHS: n toimin-
taan Hemavan Student Ski 2003:n tai mahdollisen alppi-

reissun merkeissä. 

Ystävällisen KaunoHiihtoSeuran reissuille ovat tervetul-
leita kaikki laskettelusta kiinnostuneet tai vähemmänkin 
kiinnostuneet tiedekuntaan tai sukupuoleen katsomatta. 

Toivoopi YKHS-vastaavat

Jaakko Rapeli
Mikko Paakkolanvaara

Ystävällinen KaunoHiihtoseura
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IHMINEN ON SITÄ MITÄ SE SOITTAA... 
Teekkaritorvilla on ikää jo yli 30 vuotta ja aktiivisia torvihenkilöitä on tällä 
hetkellä n.30, joista 62,2% miehiä. Bändi koostuu puhaltajista, lyömäsoitta-
jista ja hanuristeista (!). Jonkin aikaa sitten debyyttinsä on tehnyt myös nais-
hanuristikvintetti, joten hanuri ei ole enää vain miesten instrumentti, vaan 
jokainen uusi hanuritaiteen harrastaja on siis tervetullut bändiin. Soitamme 
kaikkea viihdemusiikkia tangosta teknoon ja humpasta heviin tinkimättömällä 
groovella. Jos asenne sitä vaatii, ammattitaidosta olemme toki valmiita tin-
kimään. Tärkeintä on että kaikilla on hyvin hauskaa! Toiminta sisältää keik-
kojen ja harjoitusten lisäksi hulvattomia leirejä ja maailmanvalloitusmatkoja 
- Teekkaritorvena et ikinä tiedä mistä itsesi seuraavaksi löydät. Nimestään 
huolimatta bändissä ei hyljeksitä minkään tiedekunnan opiskelijoita. Teekka-
ritorviuden ratkaisee asenne, ei opiskeluala eikä ammatti. Kaikki joskus jotain 
puhallinta tai lyömäsoittimia soittaneet ovat tervetulleita, vaikka soitin olisi 
ollut viimeiset kymmenen vuotta kanissa ja soittotaito ruosteessa. 
Toimintaamme kannattaa tutustua heti syksyn tullen, meitä näkee mm. 
yliopiston avajaisissa, harrastejärjestöjen rekrytointitilaisuudessa sekä tie-
tenkin Vulcanaliassa. *Puheenjohtaja Stina Lehtimäki. Agitaatiopuheen voi 
kuulla numerosta 040-7479422. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla 
slehtima@mail.student.oulu.fi. *Torviharjoitukset torstaisin klo19 (Kasarmin-
tie 4) ja jälkisessiot lähes joka torstai, Teekkaritorvena saat vieläkin halvempaa 
kaljaa VIP-kortilla! *Lisäinfoa osoitteessa www.ee.oulu.fi/teekkaritorvet/ 

TeeKu on yhdeksän vuotta Oulun yliopiston musiikkimaailmaa vapisuttanut 
sekakuoro, vai olisiko sekokuoro oikeampi nimitys. Toiminnan perusidea on 
pitää hauskaa laulamalla ja mahdollisesti jopa viihdyttämällä yleisöä, taiteelli-
sia tavoitteita unohtamatta. Ohjelmassa on sekä perinteisiä teekkari- ja juo-
malauluja että ns. tavallisia kuoroteoksiakin, kuten swingiä ja joululauluja. 
Yhtenä kuoron olemassaolon tarkoituksena on myös vaalia ja kehittää Oulu-
laista teekkarilauluperinnettä. Kuoroa johtaa tätä nykyä rautaisella kourallaan 
Marja Kansanen. Kovaa ääntä ja räiskyvää energiaa käyttäen hän pyrkii ole-
maan yhdistävä vastavoima laulajien levottomuudelle (ts. hälinälle).

TeeKu on  alusta asti ollut suosittu esiintyjä kiltojen ja opiskelijoiden tilaisuuk-
sissa, mutta toki keikkoja on yliopistoyhteisön ulkopuolellakin. Jos tunnet 
kiinnostusta huumoripitoiseen kuorolauluun ja olet valmis nauramaan paljon, 
TeeKu voi olla se REAL THING! Kuoroon otetaan uusia laulajia syksyllä.

Lisätietoja voi kysellä
pj .Heikki Kaakiselta, hexa@ee.oulu.fi tai 040-7227299.
Löydät meidät myös osoitteesta:
URL: http://www.ee.oulu.fi/~teeku/
E-mail:teeku@ee.oulu.fi

Oulun Teekkarikuoro TeeKu

Teekkaritorvet
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Teekkareilla on monia vanhoja ja hienoja perinteitä, jotka jokaisen Teekkarin tulisi 
tuntea. Lisäksi on mukava tietää mitä vanhemmat tieteenharjoittajat tarkoittavat 
puhuessaan esim. ‘jäynistä’ ja ‘tempauksista’. Tottakai myös saunominen kuuluu 
Teekkarielämään, mutta sitä perinnettä Teekkarit eivät voi väittää keksineensä. 
Yleensä Teekkaripiireissä on sekasaunat, mutta ainakin fuksi-infossa tarjotaan 
mahdollisuus ”ujojen poikien saunaan”.
 #Laulaminen: Teekkarit laulavat mieluummin kuin hyvin. Laulanta on 
Teekkarikulttuurin ehkä tärkein ja huomiotaherättävin osa. Oululaisten Teekka-
reiden yhteisestä laulukirjasta, Laulukalusta, löytyy sopiva laulu tilanteeseen kuin 
tilanteeseen. Laulantaa pääset harjoittelemaan lauluilloissa yms. tilaisuuksissa, 
joista löytyy yksikin Teekkari.
 #Tempaus: Suuren teekkarijoukon yhdessä tekemiä voimannäyttöjä, 
joiden tarkoituksena on kerätä suuren yleisön huomio, edistää yleistä hyvinvoin-
tia tai olla muuten vaan hauska. Tempaus on yksi vanhimmista teekkariperin-
teistä, perimätiedon mukaan Teekkarit ovat keksineet sanan ‘tempaus’, joka on 
nyt jo vakiintunut suomen kieleen. Tempauksella otetaan kantaa yleismaailmal-
lisiin (joskus jopa poliittisiin) asioihin, kerätään varoja hyväntekeväisyyteen tai 
muuten vaan tehdään porukalla vaikkapa maailmanennätys.
 #Jäynä: Teekkarihuumoria parhaimmillaan. Jäynät ovat yksittäisen Teek-
karin tai pienen porukan tekemiä ilkikurisia, mutta hyväntahtoisia käytännön 
piloja, jotka eivät loukkaa ketään fyysisesti, eivätkä jätä pysyviä psyykisiäkään trau-
moja. Jäynääminen on hauskaa sekä jäynääjistä, mahdollisesta yleisöstä, että jäy-
nättävästä (ainakin jälkeenpäin). Kansalliset jäynäkisat järjestetään syksyllä, Oulun 
paikalliset keväällä ennen Wappua.
 #Speksi: (lat. spectaculum) Humoristinen kokoillan kestävä interaktii-
vinen musiikki-näytelmä. Yleisö pääsee vaikuttamaan näytelmän kulkuun huu-
tamalla näyttelijöille ohjeita. Kohtaus esitetään uudestaan improvisoituna, kun 
yleisö huutaa ‘omstart’,  joten näyttelijöiltä vaaditaan laulutaidon lisäksi poikkeuk-
sellista improvisointikykyä. Perinteisesti Tampereen NääSpeksi tekee kiertueensa 
marraskuussa, Otaniemen TeekkariSpeksi kiertää yleensä maaliskuussa. Oulussa 
speksikulttuuria herättelee eloon yhdistys nimeltään Konjakki.
 #Sitsit: Teekkareiden illallistapahtuma, joihin liittyy läheisesti pitkä 
pöytä, laulanta, snapsit, kiertopuheet ja tottakai hyvää ruokaa ja juomaa. Sitseille 
pukeudutaan yleensä tavallista hienommin, monesti jopa pukuun/iltapukuun. 
Ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja ja ollaan kohteliaita. Lähes kaikissa Teek-
kareiden vuosijuhlissa ohjelmaan kuuluu sitsit.
 #Excursio: Opintomatka jollekin muulle paikkakunnalle Suomessa tai 
ulkomailla. Voi kestää päivän (fuxicursio), viikon (KotimaanPitkä) tai jopa useita 
viikkoja (ulkomaille). Excursiolla vieraillaan alan (ja “alan”) yrityksissä, tutustu-
taan muiden paikkakuntien opiskelijoihin ja muihin “natiiveihin”, sekä pidetään 
hauskaa yhdessä ja erikseen. Kotimaan excursioissa matkustusväline on yleensä 
bussi.

Parhaiten opit tuntemaan teekkariperinteet olemalla aktiivisesti mukana kilta- ja 
muussa teekkari-toiminnassa. Teekkarikulttuurilla on vahvat perinteet, joita meillä 
kaikilla on velvollisuus vaalia ja ylläpitää! Teekkarikulttuuri ei ole pelkästään juo-
makulttuuria, vaan osaamme (tarvittaessa) pitää hauskaa myös selvinpäin.

Teekkariperinteet - Lyhyt oppimäärä



31OULUN TEEKKARIYHDISTYS ry

Teekkariperinteet - Lyhyt oppimäärä
Kyykkä on jo vuosisatoja vanha karjalainen kisa, joka 
oli häviämässä 1800-luvun lopulla, mutta herätettiin 
1950-luvulla taas eloon ja on nykyisin Teekkareiden adop-
toima perinnepeli. 1991 pelattiin ensimmäiset Akateemi-
sen Kyykän MM-kisat Turussa, tamperelaiset teekkarit 
voittivat ja viimeiset kahdeksat MM-kisat onkin järjestetty 
Tampereella.

Pelin kulku ja säännöt lyhyesti
(Akateemisen Kyykän säännöt):
Pelin idea on heittokepillä, kartulla, saada kohdepalikat, 
kyykät, pois pelineliöstä. Pelineliöön jäävistä kyykistä saa 
miinuspisteitä. Pelikenttä on 5m leveä ja 20m pitkä, molem-
missa päissä kenttää on 5m X 5m pelineliöt. Molemmilla 
joukkueilla on 20 paria(2 päällekkäin) kyykkiä, jotka ovat 
rivissä pelineliön sisärajalla. Aloitusheitto tehdään kentän 
takarajalta, jolloin matkaa kohdekyykkiin on 15m (naisilla 
10m). Kun vähintään yksi kyykkä on saatu pois peli-
alueelta, loput heitot heitetään pelineliön rajalta, vasta-
joukkueen kyykkien takaa, jolloin matkaa kohdekyykkiin 
on 10m (naisilla 8m). Joukkueet heittävät vuorotellen 
4 heittovuoroa/joukkue, heittovuoron aikana 2 pelaajaa 
heittää yhteensä 4 karttua. Eli jokainen pelaaja heittää erän 
aikana 4 karttua. Pelaajia saa häiritä verbaalisesti, mutta 
ei fyysisesti. Vain heittovuorossa oleva saa olla pelikentän 
sisäpuolella. Vastustajan kyykkiä ei saa siirtää (potkia), siir-
tämisestä rangaistaan.

Pelineliöön jäävästä kyykästä saa 2 miinuspistettä, rajalle 
jäävästä 1p (alkuperäiselle paikalleen jäävästä 2p). Tasa-
pisteisiin jääneessä ottelussa ratkaisevat alkuperäiselle 
paikalleen pystyyn jääneet kyykät. (Jos niitäkin yhtä 
monta, pelataan lisäheittoja “sudden death”-periaattella)

Johdatus akateemiseen kyykkään
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” Ruumiimme on viestintävälineemme. ”

Fuksivuosi 2001-2002
 Mitä saadaan, kun integroidaan funktio `fuksi-
vuosi` suljetulla välillä `syksy-kevät`? Tämän dilemman 
ratkaisemiseksi on syytä paneutua hieman tarkemmin 
viime vuoteen. Siispä, kuinka kaikki alkoi…
 Tervetuliaisseremoniassa rehtoria kätellessä mie-
lessä häivähtää ajatus, minne oikein on päänsä pistänyt. 
Akateeminen ilmapiiri ja sokkeloinen yliopisto hämmen-
tävät tuoretta fuksia. Alku aina hankalaa, mutta no hätä! 
Parin kuukauden kuluttua abipäivillä olen jo täyttä päätä 
vakuuttelemassa tulevia ylioppilaita Oulun Teknillisen 
tiedekunnan paremmuudesta ja ylivertaisuudesta.
 Kalenteria selatessani minut valtaa uusi paniikki, 
vappuun on enää muutama viikko ja kesäkin kolkuttelee 
kohta ovella. Vuosi on vilahtanut ohitse  lähes huomaa-
matta sekä jättänyt jälkeensä paljon uusia kokemuksia 
ja korvaamattomia muistoja. Viikkoja ovat värittäneet 
monet tapahtumat. Vulcanaliaa ja Lakinlaskiaisia seura-
sivat Pikkuwappu ja Picojoule, keväällä opiskeluun taas 
toivat vaihtelua laskiainen ja lumenveistokisat. On tullut 
käytyä speksissä ja rymyttyä risteilyillä, unohtamatta 
myöskään MallasAppron suoritusta. Näyttääkin siltä, 
että opintoviikkojen sijaan on kertynyt paljon fuksipis-
teitä…Pelkästään tällaisella sosiaalisten taitojen kehit-
tämisellä ei kuitenkaan KELAn tätejä vakuuteta, joten 
opiskeluakaan ei sovi kokonaan unohtaa.
 Älä silti tuuperru kirjapinojen alle, vaan lähde 
rohkeasti mukaan toimintaan. Yliopistosta löytyy jokai-
selle jotakin; on yhdistyksiä sekä jaostoja ja tietenkin 
kiltojen omat jutut. Pienryhmäohjaajasi ja vanhemmat 
opiskelijat neuvovat tarpeen tullessa ja ennen kuin huo-
maatkaan teekkarikulttuuri on vienyt sinut lopullisesti 
mukanaan lauluiltoineen ja  tempauksineen. Ole avoin 
ja uskalla kysyä, fuksivuotenasi sinulla on ainutlaatuinen 
tilaisuus tutustua uusiin ihmisiin ja luoda kestäviä suh-
teita. Edessäsi on luultavasti yksi elämäsi parhaista vuo-
sista, joten Carpe Diem- tartu hetkeen!

Heini Hämäläinen, fuksi 2001
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Korkiatasonen Oululainen Näytelmä
Ja Armoton Kaiken Kattava Ilimiö

KONJAKKI

URL    http://www.student.oulu.fi/~speksi/
Konjakin hallitus  konjakki@lists.oulu.fi
Konjakin jäsenet  ookkonaa@lists.oulu.fi
Sivujen Ylläpitäjä  speksi@paju.oulu.fi

 Konjakki on keväällä 2001 perustettu yhdistys, joka 
tuottaa Oululaisen speksin, Ookkonääspeksin. Toiminta on 
tarkoitus aloittaa suuremmassa mittakaavassa syksyllä 2001.
 Konjakin jäseneksi voi liittyä kuka tahansa OYY:n 
jäsen. Konjakin jäsenet ovat titteliltään olijoita, toimihenkilöt 
pätijöitä ja hallituksen jäsenet ossaajia. Suurinta päätäntäval-
taa yhdistyksessä käyttää itse Ossaaja, eli hallituksen puheen-
johtaja. Armoton totuus on kuitenkin se, että kaikki olemme 
tasavertaisia ja kavereita keskenämme, olemmehan speksiläi-
siä.
 Ensimmäinen ookkonääspeksi olisi tarkoitus saada 
kasaan jossain vaiheessa. Tuottajat, Ohjaaja, lavastajat, näyt-
telijät, bändi, basisti jne... ovat Oulun yliopiston opiskelijoita. 
Eli myös sinulla on mahdollisuus tulla kanssamme improvi-
soimaan ja kehittämään elämyksiä niin yleisölle kuin itselle. 
Speksiläisistä saat varmasti kavereita ja iloa vapaa-aikaan.
 Speksikulttuuri on vasta alkutekijöissä ja sen kehitty-
minen riippuu tämän hetkisistä ja tulevista jäsenistä. Kehitys-
työn kukat kulkevat jälkiemme perässä ja tulevat näkymään 
tulevaisuudessakin - ainakin meidän omissa muistoissamme.
 Yhdistyksestä löytyy varmasti pientä tai suurempaa-
kin näpertämistä jokaiselle. Mukaan mahtuu monenlaisia 
ihmisiä ja persoonia. Erilaisuus on rikkaus ja luo uusia mah-
dollisuuksia. Kaikkihan me olemme erilaisia.
 Klikkaa selain auki ja käy kurkistamassa konjakin 
sivut. Hyppää mukaan kulttuuriin ja hauskan pitoon. Älä 
pelkää ottaa yhteyttä, nopea tekniikan ylioppilas nappaa par-
haat palat (Armoton ja kaiken kattava totuus).

” Ruumiimme on viestintävälineemme. ”

Fuksivuosi 2001-2002
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uka olen. Mistä tulen. Minne menen. Siinä kolme kysymystä 
sinulle ja minulle, ilman kysymysmerkkejä. Hyvillä kysy-
myksillä on monesti suurempi vaikutus kuin valmiilla vasta-
uksilla. Opiskelussakin on monien kysymysten edessä. Eikä 
pelkästään silloin kun on tentissä. Vastauksen löytäminen 
on matka tuntemattomaan.

aamattu. On kuulemma mielenkiintoinen kirja. Kirja johon 
kannattaa tutustua. Siihen on tallennettu pitkä pala ihmis-
kunnan historiaa. Tarinoita miehistä ja naisista, tarinoita 
elämästä ja uskosta. Joskus elämä on julmaa. Vaan toivo 
paremmasta heräsi kun hauta oli tyhjä. Arvot eivät nouse 
tyhjuudestä, tarvitaan karttaa ja kompassia. 

hminen. Pieni tai suuri, kuitenkin vain ihmisen mittainen. 
Joku esittää enemmän kuin onkaan. Toinen taas vähättelee 
omia mahdollisuuksiaan. Yrittänyttä ei laiteta, kannattaa siis 
yrittää. Siinä ei menetä mitään. Parempi yrittää ja epäonnis-
tua kuin olla yrittämättä ja onnistua siinä. Niin opiskelussa 
kuin elämässäkin.

ieto. On valtaa. Tiedon käyttäminen on vallan käyttämistä. 
Tietotekniikan vallankumous on muuttanut käsitystämme 
arjesta. Siihen kuuluvat monenlaiset pelit ja vehkeet. Viisaus 
merkitsee tiedon soveltamista käytäntöön. Rakkaus lähim-
mäiseen taas vaatii toisenkin huomioon ottamista. Siinäpä 
meille haastetta.

lämä. Siinä on meidän matkamme tässä ajassa. Tapaamme 
monia mielenkiintoisia ihmisiä. Opiskeluaika on erityistä 
aikaa, se kannattaa käyttää viisaasti. On mahdollisuus miet-
tiä elämän suuntaa ja tavoitteita. Minne olen matkalla. Kun 
kerran pääset sinne, mietitkö että olisi pitänyt valita toisin. 
Valinta on sinun.K

iitos. Kun jaksoit tänne asti. Toivottavasti opiskelusi sujuvat 
hyvin ja löydät elämääsi suunnan joka on sinulle merkityk-
sellinen. Hymyä huuleen ja kiitollisuutta niistä asioista joista 
voi kiittää. Kiittää toisia ihmisiä. Kiittää Jumalaa. Välillä 
täytyy pyytää anteeksikin. Tärkeintä on että kommunikaatio 
pelaa.

Oulun Kristityt Teekkarit
http://stekt.oulu.fi/kritek/
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(OMITUISTEN OTUSTEN KERHO)

Arkkitehtikilta on aktiivinen ja hieman muista teekkarikilloista poikkeava, kaikkien arkka-
reiden yhteinen foorumi. Innovatiivinen kilta järjestää perinteisesti vuoden parhaimmat 
bileet (ainakin arkkareiden mielestä): karvaiset nahkaiset Barbaariset Bakkanaalit marras-
kuussa, joulun kuumimmat ja kosteimmat pikkujoulut vaihtuvalla teemalla ja Ööpisgaa-
lan, vapun seksikkäimmät iltamat. Kiltalaisten kohtauspaikka on idyllisessä Pikisaaressa 
sijaitseva upea kiltatalo, jossa järjestetään viikoittain toverihenkinen saunailta ja jatketaan 
villiä baari-iltaa. Kilta huolehtii kiltalaistensa ruumiin ja sielun hyvinvoinnista tarjoamalla 
erilaisia kulttuuri- ja urheilukokemuksia. Kilta toimii myös kaikkien äitihahmona, huolehtii 
ja ruokkii - ainakin talkoissa, kohtuullista työmäärää vastaan. Mutta kilta ei tietenkään 
toimi ilman aktiivisia ja innostuneita kiltalaisia, joten uusia, innokkaita fukseja kaiva-
taan taas syksyllä värikkääseen toimintaan mukaan!

Kuulostiko liian hyvältä ollakseen totta? Jos tuntui liian siirappiselta, niin vaihda adjektiivit! 
(ja pääset samalla tutustumaan ammattisanastoon)

epätoivoinen         alkoholisoitunut työteliäs  löysä
haulikolla ammuttu  rotanjyrsimä juustoinen
nerokas  kommunistinen punainen  märkä
tahmainen jäntevä  ronski  nihkeä
minimalistinen friikki  koulukiusattu kankea  robusti

Tekstistä ovat ainoastaan vastuussa Laura (vas.), Tiina ja Riikka.
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Onnittelut taas tuoreelle konefuksille loistavasta valinnasta. Olet siis 
päätynyt opiskelemaan Ouluun konetekniikkaa, aloista monipuolis-
inta ja kauneinta ja komeinta. Konetekniikan opiskelijana Sinulla 
on mahdollisuus liittyä killoista näkyvimpään ja parhaimpaan eli 
KONEKILTAAN.
 Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry. eli tutummin 
Konekilta on perustettu ajamaan konetekniikan opiskelijoiden etuja 
joskus niin kovassa opiskelumaailmassa. Kilta on meitä jokaista 
varten, siksi me emme kerää jäsenmaksuakaan. Paitsi opiskeluasioissa, 
kilta puuttuu elämäämme myös vapaa-ajan toimintaa järjestämällä. 
Meillä on salibandy- ja sulkapallovuoroja, joskus on saatu kasaan 
futisjoukkue, muutamia kaukalopallojoukkueitakin löytynee joka 
talvi. Kyselemällä selviää enemmän urheiluhommista. Ei-niin-urheil-
ijoille löytyy myös kiltahuonetalkoita ja saunailtoja jotka on tietenkin 
tarkoitettu kaikille.
 Konekilta omistaa myös muutamia arvokkaita kulkuneuvoja. 
Meidän lippulaivamme on vm -28 oleva paloauto Ykä, muita kulku-
välineitä ovat maasturi Mellakka, moottoripyörä Jawa ja muutamat 
potkulaudat, jotka ovat kiltalaisten käytettävissä. Nämä kulkuvälineet 
vaativat kuitenkin huolenpitoa ja kaikki rassailusta kiinnostuneet ovat-
kin tervetulleita pitämään huolta niiden hyvinvoinnista. Konekillassa 
pidetään huolta myös teekkarilaulukulttuurista, sitä varten jokaisen 
reisitaskusta löytyy koneteekkareiden oma punakantinen laulukirja 
Wirsu.
 Killan hallitus (12 jäsentä) valitaan vuosittain ja samassa 
tilaisuudessa valitaan lukuisa joukko toimihenkilöitä esim. lukkari, 
sutenööri ja kasku-ukko. Sinulla konefuksi on ovet auki kaikkiin 
virkoihin, sekä täysi äänioikeus niitä valittaessa, olethan konekillan 
täysivaltainen jäsen.
 Fuksivuoden aikana Sinusta kasvatetaan touhukas ja akti-
ivinen koneteekkari, jonka merkiksi saat Wappuaamuna valkoisen 
teekkarilakin. Sitä ennen Sinulla on kuitenkin paljon tekemistä. Ole 
itse aktiivinen kiltatoimintaan, kukaan ei tule hakemaan sinua luuku-
stasi. Ja lopuksi: kiltatoiminta ei sulje pois opinnoissa menestymistä 
ja päinvastoin.

fuksivastaava Kirsti
kirsti@palkki.oulu.fi

fuksipaimen   Joni
jmatala@paju.oulu.fi
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Tervehdys tietofuksi!

Nyt kun olet valinnut tietotekniikan tai informaatioverkostojen koulutusohjelman kautta 
hyvän toimeentulon ja varman työpaikan tulevaisuudessa, voitkin lopettaa turhat murehti-
miset ja alkaa keskittyä elämiseen. Elämä on jotain, jota voit sitten vanhana keinutuolissa 
hymyhuulin muistella.
 Oulun Tietoteekkarit ry eli OTiT on toiminut tietotekniikan opiskelijoiden kiltana 
jo yli kymmenen vuotta. Tänä syksynä killan jäsenistö täydentyy myös informaatioverkos-
tojen opiskelijoilla. Kilta tarjoaa tavallisille opiskelijoille, kuten sinä tai minä, harrastus-
mahdollisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa, opiskeluun liittyviä palveluita, vaikutuskanavia 
opetukseen, tilaisuuksia tutustua uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin (tulevaisuuden kollegoja 
ja/tai muuten samalla aaltopituudella olevia ihmisiä), opintomatkoja eli excursioita sekä 
monenlaista muuta hauskanpitoa.
 OTiTin toiminnan tukikohtana toimii kiltahuone, jonne pienryhmäohjaajasi sinut 
varmasti opastaa ensimmäisten ohjauskertojen aikana. Kiltahuoneelta löydät mm. samoille 
luennoille/laskareihin/tenttiin menijöitä (ja menemättä jättäjiä), edullista kahvia, kaakaota 
ja kylmää juotavaa (kysy!), elektronista viihdettä, sohvat pakaroiden ja/tai silmien lepuutta-
miseen, musiikkia, kokouspaikan ja tietenkin päätteet sähköpostin lukua varten, jos et halua 
jonottaa yliopiston yleisille päätteille.
 Pienryhmäohjaajasi varmasti johdattelee sinut kiltamme saloihin, mutta ole itsekin 
aktiivinen. Killassa emme katso uskontoon, ihonväriin, alkoholitottumuksiin tai muihinkaan 
toissijaisiin seikkoihin. Meiltä et kuule ikävistä teinivuosistasi vaan tulevista kommelluksis-
tasi, joita jokaiselle jäsenellemme toivottavasti siunaantuu opiskeluaikanaan elämänkerraksi asti.

Rentoudu, surffaa http://www.otit.oulu.fi/ ja nauti itsellesi sopivasta opiskelutahdista.

työvoimaministeriön
valmisteleva virkamies
Jukka Ohtonen

Fuksivastaava
Hanna Hulkko

hanna@ee.oulu.fi

fuksivastaava Kirsti
kirsti@palkki.oulu.fi

fuksipaimen   Joni
jmatala@paju.oulu.fi
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Teemu Lappi
telappi@paju.oulu.fi
041-4384391

Matti Yli-Olli
myliolli@paju.oulu.fi

TERVEHDYS TUTAFUKSI!!!!!!!!!!!

Onnea, onnea, onnea vaan, optiosalkku ja perunamaa! Olet päätynyt kertakaikkisen 
loistavaan valintaan ja tullut Ouluun lukemaan tekniikan aloista kuninkaallisinta - tuo-
tantotaloutta! Ollos tervetullut!

Jotta pääsit heti alusta pitäen perille kiltamme saloista, on Sinun hyvä tietää pari asiaa, 
jotka ovat tässä:
AKTIIVISUUS: Avainsanoja killassamme. Olemme ehkä pieni, mutta sitäkin akti-
ivisempi poppoo. Myös Sinä saat opiskeluajastasi eniten irti olemalla aktiivinen osallistuja.
ALAJÄRJESTÖT: Kiltamme on porsinut lukuisia enemmän tai vähemmän päivän-
valoa kestäviä alajärjestöjä kuten Cuoriem (laulukulttuuria laulutaidottomille(kin) ), 
Showtiem (Teatterikorkeakoulu…kuka sitä enää tarvitsee!?) ja Ottiem (in vino veritas). 
On myös huhuja sellaisesta kummajaisesta kuin Heviem, joka tärykalvoja raiskaamalla 
yrittää vaikuttaa maailmanpolitiikkaan.
ÈSTIEM: European Students of Industrial Engineering and Management. Euroopan 
laajuinen kattojärjestömme, “Äiti”, johon kuuluvat kaikki Euroopan tuta-opiskeljiat. 
Järjestää jännitäviä tapahtumia ympäri-ämpäri, kuten TIMES (Tournament In Man-
agement and Engineering Skills) ja “Aktiviikko”
HALLITUS: Poppoo, joka pyörittää kiltaa ja tekee johtajan päätöksiä yhteisen edun 
nimissä ja puolesta
IKÄ: Lihamme on melkoisen nuorta, toivumme vieläkin viimesyksyisestä 
kymmenvuotisjuhlasta.
KILTA: Opiskelijajärjestö, johon voit halutessasi liittyä. Kuin toinen perhe. Kuu-
lumme muiden teekkarikiltojen lailla OTY:n (Oulun Teekkariyhdistys ry:hyn, ks. tämä 
opus). Oma huoneemme on prosen käytävällä pommisuojassa. Värimme on vihreä ja 
logomme on soikea!
KOKO: Ei se koko, vaan se, miten sitä käyttää…Laatu korvaa määrän. Harvinaisen 
osuvia kuvauksia, kun puhutaan…hmmm…tutalaisista….
LAATTA: Kiltalehtemme, ikioma äänitorvemme, joka lennähtää neljästi vuodessa. 
Laatta iacta est!
ME-henki: Anfield Roadin kyltti “You’ll never walk alone” on suoraan meiltä lanseerattu!
SISARKILLAT: Otaniemen, lappeen Rannan, Tampereen ja Vaasan tutalaiset. Konk-
reettisinta yhteistyötä vuosittain järjestettävät Tuta-päivät.
URHEILU: “Voittiko ne tutalaiset tämänki!?!?” Killallamme on vahvat ja 
menestyksekkäät perinteet yliopiston urheilulajeissa kuten salibandyssä, kaukalopal-
lossa ja pesiksessä. Myös killan sisällä urheillaan kovasti: Sähliem, Beachiem yms - 
cupit, Koneen Grand Prix, Pöytälätkän KM…tule mukaan!

Näillä eväillä pääset alkuun. Ohessa olevat kaksi jannua auttavat Sinua pienryhmäo-
hjaajien kanssa kaikissa eteesi tulevissa ongelmissa. Myös Wanhoilta Jarruilta saa hyviä 
neuvoja! Vielä kerran tervetuloa, Ovi elämäsi ikimuistoisimpaan aikaan on avattu, astu 
sisään ja ota ilo irti!
Täältä sitä herkkua piisaa!

Lisää tietoa Optiem ry:n toiminnasta saa www-sivuilta osoitteesta
http://www.optiem.oulu.fi
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Teemu Lappi
telappi@paju.oulu.fi
041-4384391

Matti Yli-Olli
myliolli@paju.oulu.fi

Jos joskus olet törmännyt suureen, valkoiseen kahdella jalalla kulkevaan ilmiöön, on mah-
dollista, että vastaasi on tullut prosessiteekkari. Arpakoneemme on arponut sinut monien 
halukkaiden joukosta, joten onnea kaikille voittajille! Tuleva vuotesi tulee olemaan varmasti 
tapahtumarikas, siitä ei ole epäilystäkään, ja henkisinä ja fyysisinä ohjaajina sinulla tulee ole-
maan niin pienryhmäohjaajat kuin vanhemmat tieteenharjoittajatkin.
 Kiltamme toimintaa ylläpitää ja suunnittelee killan hallitus, johon kaikilla on mah-
dollisuus päästä. Lisäksi meillä on toimihenkilöitä, jotka ovat aktiivisesti mukana toiminnassa 
ja auttavat parhaansa mukaan yhteisten asioiden hoitamisessa. Tärkeimpiä hallituksen tehtäviä 
ovat bileiden järjestäminen, haalareiden tilaus, kiltahuoneen ylläpito, kiltalehti Porlen toimit-
taminen ja matkojen ja vapaa-ajan toiminnan järjestäminen.
 Fuxivuoden huipentuma on Wappuna saatava teekkarilakki (kaiken muun yltiöpäisen 
aktiviteetin ohella), johon on jo vuosituhansien ajan vaadittu fuxipassin täyttämistä 
pisteillä...eniten fuxipisteitä kerännyt saa rajattomasti mainetta ja kunniaa ja etuoikeiden uida 
kiltansa ensimmäisenä Wappuna! Fuxicursio on ensimmäinen killan järjestämä yritysvierailu-
matka lukuisten excursioiden joukossa, ja muita fuxeille suunnattuja tilaisuuksia ovat mm. 
syksyisin ja keväisin järjestettävät fuxi-infot ja fuxikyykkä. Uusia haalareita pääsee testaamaan 
yleensäkin pikkujoulukauden lähestyessä.
 Prosessilaisia näkee monessa mukana, ja erityisesti mainetta on hankittu Mallas-
Apron ja ennen Wappua järjestettävien Kirkkovene/Jälkisoutujen järjestäjinä. Lisäksi kilta 
järjestää Resiinarallin yhdessä SIK:n kanssa ja pienempiä tapahtumia omalle killalleen. Kuntoa 
kohotettaessa killalta löytyy joukkueita aina jalkapallosta jääpalloon (pallo kuin pallo, proses-
silaiset menee perässä).
 Jotta pysyisit menossa mukana, infoa löytyy killan ilmoitustaululta (prosessin 
käytävällä), www-sivuiltamme ja ennen kaikkea sähköpostin kautta. Vanhemmat, jo fuxivuo-
tensa läpikäyneet prosessiteekkarit osaavat ja mielellään neuvovatkin sinua pulman ilmetessä, 
joten älä epäröi kysyä apua jos siltä tuntuu. Fuxeja ollaan vain kerran, joten ota kaikki irti 
tulevasta vuodesta!

Hanna Saari
hmsaari@paju.oulu.fi

040-7162028

Hanna-Riitta Niku
hniku@paju.oulu.fi
040-7357536
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Sähköinsinöörikilta ry - MITÄ, MISSÄ, MILLOIN -2002?

 Mielessäsi liikkuu varmaan joukko kysymyksiä, sinä tuleva tietoliikenteen- tai 
elektroniikan opiskelija. Olet onnekas, sillä tukenasi on teekkarikilloista Suurin, Ihanin ja 
Kaunein, eli SIK ry (Sähköinsinöörikilta).
 SIK on kaikkien tietoliikenteen, elektroniikan ja sähkötekniikan opiskelijoiden 
ainejärjestö, joka tarjoaa opiskelusi ohella useita erilaisia vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia.
 Kiltahuone on melkeinpä kaikkien kiltalaisten toinen koti. Sieltä saat kahvin, namit 
ja “virvoitus”juomat sekä muuta hyvää popsittavaa. Kahvisi voit nauttia muhkeiden sohvien 
huomassa vaikkapa katsellen televisiota tai nauttien hengenheimolaistesi seurasta. Lisäksi 
aikaasi voit kuluttaa flipperiä tai pöytälätkää pelaten. Kiltahuoneeltamme löydät tenttiarkis-
ton (osoittautunut kultaakin kalliimmaksi tenttien lähestyessä) ja joukon “viisaampia” teek-
kareita joilta kysyä neuvoa pulmatilanteissa.
 Kilta tarjoaa mahdollisuuden osallistua erilaisiin urheiluharrastuksiin, elektroniik-
kakerhoon, radioamatöörikerhoon tai video- sekä lehtijulkaisuiden tekemiseen. Vain katto 
on rajana, keksi ja toteuta.
 Mukaan kiltatoimintaan pääset varmasti jo heti alkupäivien aikana, siitä pienryh-
mäohjaajasi pitää huolen. Ota vain rohkea ja reipas asenne, se riittää. Fuksivuosi on unoh-
tumaton ja ainutkertainen kokemus, joten nauti siitä. Tapahtumia vuoden aikana on monia, 
varsinkin syksyllä. Kultainen keskitie lienee paras vinkki fuksivuodesta selviytymiselle, sopi-
vasti juhlia/opiskelua juhlien/opiskelun lomassa.
 Joukkoomme tervetulleeksi toivotamme sinut iloiseen sydämellisesti värikkääseen 
ja. =)

Marika Moilanen
PhuksiPaimen
044-5347531
maksis@ee.oulu.fi

Hanna Haverinen
Phuksivastaava

040-5150520
haha@ee.oulu.fi
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Fuxivastaava         
Sari Vahlroos

skvahl@paju.oulu.fi
044-5927364

KILTA - ONKO SE JOTAIN JUOTAVAA…?

Ympäristörakentajakilta on ympäristötekniikan ja ympäris-
tönsuojelutekniikan opiskelijoiden kilta. Se on Oulun yli-
opiston vanhimpia, sillä perimme sen Rakentajakilta ry:ltä 
ja vuodesta 2001 se on kantanut uutta Ympäristörakentaja-
kilta-nimeä. Olemme edelleen energinen ja opiskelijaperin-
teitä vaaliva kilta. Nykyisin joukkomme on suhteellisen tiivis 
ja pieni, sillä lisäännymme vuosittain  noin 30 fuksilla, joista 
kolmasosa aloittaa opintonsa Kuopiossa.

Yliopistolla sijaitsevalta kiltahuoneelta sijaitsee löydät aina 
(myös luentojen aikana!) iloista juttuseuraa, tietoa tulevista 
tapahtumista sekä “luonnollisesti” kahvia ja teetä. Kilta jär-
jestää jäsenilleen monenlaista toimintaa vapaa-aikana. Vii-
koittain pelataan sählyä keskustassa, syksyisin potkitaan 
jalkapalloa sekä talvella luistellaan kaukalopallon perässä.  
Myös erilaiset excursiot kuuluvat killan ohjelmaan; fuksi-
cursio järjestetään ekavuotisille ja kotimaanpitkä kaikille 
kiltalaisille.  Tyttövaltaisena kiltana olemme myös kovia 
saunomaan. Tämän voi  huomata ainakin Vapun aikoihin 
kiltalaisten mukana kulkevasta vedettävästä saunasta, joka 
pidetään kuumana koko Vapun ajan.

Uutena ympäristötekniikan opiskelijana, fuksina, pienryh-
mäohjaajasi on tärkein ja helpoin tieto- ja apulähteesi. Pien-
ryhmäsi kanssa tutustut yliopistoon, ilmoitustauluihin ja 
killan toimintaan sekä opiskelijatovereihisi. Pian huomaat, 
että opiskelu yliopistossa ei olekaan pelkkiä luentoja!

TERVETULOA JOUKKOOMME VIHREÄÄN
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Tervehdys TEKistä!

Onnittelut valinnastasi ja uudesta opiskelupaikastasi. Tervetuloa 
oululaisten tekniikan tekijöiden joukkoon!

Tällä hetkellä teollisuudella menee hyvin ja työllisyysnäkymät ovat 
hyvät. Tekniikan kehitys on viime vuosina ollut voimakkaasti sidok-
sissa sähkö- ja tietotekniikan sovellutuksiin, mutta myös muilla aloilla, 
kuten metsä- ja metalliteollisuudessa tehdään voimakasta kehitystyötä. 
Lisäksi uudempina asioina on alettu panostaa laatu- ja ympäristöasio-
ihin. Näin ollen kesätyötilannekin näyttää hyvältä.

Opiskeluun kannattaa nyt panostaa. Ammattiaineiden lisäksi työmark-
kinoilla arvostetaan tietotekniikka-, markkinointi- ja kielitaitoa sekä 
kokemusta taloushallinnosta ja ryhmässä työskentelystä. Nämä tiedot 
ja taidot yhdistettynä vahvaan ammattitaitoon ja rautaiseen pohjakou-
lutukseen avaavat ovia tulevaisuudessa yhä parempiin työpaikkoihin.

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on valtakunnallinen diplomi-
insinöörien, arkkitehtien ja teekkareiden etujärjestö. Jäseniä meillä 
on noin 54000, joista yli 20000 on opiskelija jäseniä. Olemme lähet-
täneet Sinulle perustietoa ja liittymislomakkeen yliopiston materiaalin 
mukana. Samaa materiaalia saat myös pienryhmäohjaajaltasi sekä oman 
ainejärjestösi kiltayhdyshenkilöltä. Kuuluminen järjestöön on tietysti 
vapaaehtoista, mutta se on yksi parhaista kanavista saada tietoa tek-
niikan alan ja sitä ympäröivän yhteiskunnan tapahtumista. Lisäksi 
jäsenenä saat paljon rahanarvoisia etuja - teekkarina täysin ilmaiseksi. 
Mukaan on jo tullut lähes 90 % teekkareista. TULE SINÄKIN!

Opiskelusi ovat vasta alussa ja edessäsi on pitkä ja kivinen tie kuljet-
tavana, mutta sen ovat läpäisseet kaikki diplomi-insinöörit ja arkkiteh-
dit, joten kyllä Sinäkin! Muista, että tehokas opiskelu vaatii vapaa-aikaa 
ja että opiskelija elämää voi viettää vain kerran. Viimeistään Fuxi-Wap-
puna huomaat, että kaikki onkin yhtä juhlaa…

       Tekniikan Akateemisten Liitto - TEK
 
      Alueasiamies   Teekkariyhdysmies
 Asko Saastamoinen       Esko Harila

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK
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Yö kuin sielu neekerin on pimiä.

Takajoukko nukkuu vain, nukkuu vain

Tarhapöllön ääni kimiä,

kuuluu pappilasta päin, kuuluu päin.

Ja taas ja siis ja

yks, kaks, kolme, neljä, viis.

TEEKKARIHYMNI


