
Fuksiopus

FUKSIOPUS
2004

Oulun Teekkariyhdistys ry

Teknillisen tiedekunnan fukseille vuosimallia 2005 ja muille 
pikkupalleroille

Lukemalla tämän opuksen selviät Oulun yliopistolla, 
sieltä kotiin ja galaksin ääriin.

Se on kivaa!

Teksuutimet erikoisnumero 2F/2005





3

T Ä S T Ä  O P U K S E S TA  L Ö Y D Ä T

Pidät kädessäsi opusta, joka jaetaan kaikille Oulun yliopiston Teknillisen 
tiedekunnan fukseille, eli ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Tämän opuk-
sen  on koonnut Oulun Teekkariyhdistyksen (logo vieressä) fuksiohjus Anne 
Lukkarila ja taittoi saman firman pornograafikko Mikko Ohtamaa apunaan 
tiedotuksen ylijumala Jouni Knuutinen. Juttujen kirjoittajat mainitaan juttujen 
yhteydessä. Kuvat ovat peräisin kiltojen kuva-arkistoista ja juttujen toimitta-
jilta. Meillä oli kivaa tätä tehdessä, toivottavasti sinulla on yhtä kivaa tätä 
lukiessa.
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Fuksijaoksen tervehdys
Suuren suuret onnittelut ja lämpimät tervetulotoivotukset OTY:n fuksijaokselta. Olet 
nyt ensimmäisen vuoden tekniikan ylioppilas, eli siis fuksi. Ensimmäiset päivät yli-
opistolla voivat tuntua melkoiselta kaaokselta, mutta kuten varmasti jo tiedätkin, 
Sinua auttamassa ovat pienryhmäohjaajasi ja myös fuksijaos. Pienryhmäsi pitää 
tiiviisti yhtä ensimmäiset viikot, ja toimiikin tukiverkkona uudessa ja ihmeellisessä 
akateemisessa maailmassa. Tämä kädessäsi oleva fuksiopus on täynnä tiivistä tie-
toa tulevasta vuodesta, ja se kannattaakin lukea läpi ja pitää tallessa. Opukseen 
on koottu eri opiskelijajärjestöjen esittelyjä ja lyhyt opastus siihen, mitä tarvitaan, 
että fuksista tulee Teekkari.

Fuksijaos on Oulun Teekkariyhdistys ry:n (OTY) alaisuudessa toimiva jaos, joka 
koostuu kaikkien Teekkarikiltojen fuksivastaavista ja –apureista ja minusta, OTY: 
n fuksiohjaajasta. Me fuksijaoslaiset järjestämme fuksivuotesi varrella erilaisia ta-
pahtumia ja pyrimme siihen, että kaikki uudet fuksit saavat fuksikasteen ja syntyvät 
Wappuaamuna Teekkareiksi. Syksyllä järjestämme yhdessä OTY: n ja kiltojen kans-
sa fuksi-infot, fuksisuunnistuksen ja fuksilakituksen. Keväällä järjestämme lumen-
veistokisat ja Wappuna luonnollisesti fuksikasteen ja Teekkarilakkien jakamisen. Kil-
tojen fuksivastaavat ja –apurit esittäytyvät tässä oppaassa, ja antavat tietoa omasta 
killastasi ja sen toiminnasta. Kannattaa muistaa, että meiltä fuksijaoslaisilta, niin 
kuin myös pienryhmäohjaajaltasi, voi ja pitääkin kysyä neuvoa silloin kun on jotain 
epäselvää. 

Syksyn ensimmäiset viikot ovat erityisesti fukseille todella vauhdikasta aikaa ja kai-
kenlaisia tapahtumia on paljon, joten yritä pysyä menossa mukana. Opiskeluja-
kaan ei saa silti unohtaa, vaikka opiskelijaelämä helposti tempaiseekin mukaansa. 
Ensimmäisen vuoden haasteena onkin löytää itselle sopiva tasapaino opiskelun, 
opiskelijaelämän ja vapaa-ajan välillä. Vanhemmat tieteenharjoittajat eli Teekka-
rit ovat apunasi myös opintoihin liittyvissä asioissa, ja he neuvovat Sinua varmasti 
mielellään.

Fuksivuosi on opiskeluelämän parasta 
ja antoisinta aikaa, joten tule rohkeasti 
mukaan ja nauti elämästä!

Fuksijaoksen puolesta,

Anne Lukkarila, OTY:n fuksiohjaaja

fuksiohjaaja@oty.fi 

Fuksijaos
fuxijaos@ee.oulu.fi
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Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa aloittaa tänä syksynä opintonsa noin 
570 uutta opiskelijaa kahdeksassa eri koulutusohjelmassa. Olet yksi heistä. Läm-
pimät onnitteluni saamastasi opiskelupaikasta! Monet muutkin olisivat halunneet 
aloittaa yliopisto-opinnot, mutta valitettavasti vain osa hakijoista pääsee yliopistoi-
hin.

Suomen muut teknillisen alan yliopistoyksiköt ovat “yhden alan yksiköitä”. Oulun 
yliopisto on tiedekuntajakoinen. Näin ollen sinun opiskeluympäristösi täällä Oulus-
sa on monipuolisempi ja enemmän vaihtoehtoja tarjoava. Sinä hyödyt tästä mm. 
siten, että voit rakentaa opinto-ohjelmastasi monipuolisemman ja paremmin juuri 
omiin tarpeisiisi ja mieltymyksiisi soveltuvan. Voit sisällyttää tekniikan ohella opin-
toihisi esim. talousaineita tai laajentaa tietämystäsi yleisemminkin tekniikan ulko-

puolelle.

Ehkä jo tiedätkin, että Oulun yliopiston teknil-
linen tiedekunta on voimakkaasti myötävaikut-
tanut Oulun alueen ja koko Pohjois-Suomen 
kehittymiseen. Opetus ja tutkimus on tiedekun-
nassamme käytännönläheistä ja sitä tehdään yh-
teistyössä teollisuuden ja talouselämän kanssa. 
Tämä tarkoittaa korkeatasoisen ja ajankohtaisen 
opetuksen lisäksi mm. sitä, että meiltä valmistu-
neilla on hyvä työllistymistilanne. Olemme myös 
kansainvälinen tiedekunta mikä tarkoittaa läheis-
tä yhteistyötä monien johtavien saman alan ul-
komaisten yksiköiden kanssa ja tätä kautta mm. 
hyviä mahdollisuuksia kansainväliseen opiskeli-
javaihtoon.

Yliopisto-opiskelu poikkeaa luonteeltaan mel-
koisesti lukio-opiskelusta. Erityisesti saat lisää 
vapautta, mutta samalla Sinun on otettava myös 

vastuu itsestäsi ja opinnoissa menestymisestäsi. Kokemus on osoittanut, että ne 
jotka aloittavat tarmokkaasti opintonsa heti alusta pitäen, menestyvät myös jatkos-
sa ja valmistuvat ajallaan. Tämä on paras ohje minkä voin Sinulle tässä vaiheessa 
antaa!!

Opiskeluympäristösi voi alussa näyttää uudelta, oudolta ja vieraaltakin. Tulet kui-
tenkin 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 tervehdys
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tiedekunnan kansliassa. Myös minulta voit kysyä opintoihin liittyvistä asioista. Vanha 
sananlasku “kysyvä ei tieltä eksy” pitää hyvin paikkansa yliopisto-opinnoissakin.

Kaksi päivää opintojen alussa on varattu perehdyttämistarkoituksiin. Aluksi on reh-
torin vastaanottotilaisuus & tiedekunnan infotilaisuus ja tämän jälkeen muuta opin-
toihin perehdyttämisohjelmaa. Tällaisen aloituksen tarkoituksena on antaa sinulle 
riittävät pohjatiedot opintojen joustavaan ja tehokkaaseen aloittamiseen.

Toivon tapaavani Sinut uusien opiskelijoiden informaatiopäivänä. Vielä kerran: 
lämpimästi tervetuloa Ouluun ja parhainta menestystä tuleville opinnoillesi!

Opintoasiainpäällikkö,

Eero Wallin
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Onnittelut ja tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopistoon

Tästä se nyt alkaa, yksi elämän suurimmista muutoksista, johon ei mitenkään pysty 
varautumaan täydellisesti. Sekavia lukujärjestyksiä, luentosalit hukassa, tuhansittain 
opiskelijoita, mahdollinen muutto pois kotoa ja niin edelleen. Moni asia muuttuu 
siirryttäessä lukiosta yliopistoon. 

Mutta älä hätäile, sillä kyllä kaikki alkaa tuntua tutulta hetken päästä ja koti-ikävä-
kin häipyy hyvin joutuin. Tekeminenkään ei varmasti näinä tulevina vuosina pääse 
loppumaan. On tiukkaa opiskelua, rankkaa bilettämistä, aktiivista yhdistystoimintaa 
ja mieletön määrä uusia tuttavuuksia. 

Tärkeimpänä on tässä tiedon ja tekemisen tulvassa priorisoida tekemisensä. Jatku-
van rellestämisen ja hauskanpidon lisäksi pitää muistaa aina välillä opiskellakin. 
Ihan jokaisessa kissanristijäisissä ei kannata käydä. Ensimmäisenä vuonna ei kan-
nata masentua, vaikka opinnot eivät etenesikkään, sillä ensimmäinen vuosi onkin 
hyvä käyttää käytäntöjen ja kiltalaisiin tutustumiseen. Se palkitsee tulevaisuudessa 
enemmän kuin pienessä porukassa puurtaminen. Fuksivuosi on vain kerran elä-
mässä, joten ei muuta kuin ainakin kaikkiin fukseille tarkoitettuihin tapahtumiin 
mukaan ja ilo irti elämästä.

Lasse Määttä

Puheenjohtaja

Oulun Teekkariyhdistys ry

puheenjohtaja@oty.fi

OTY:N puheenjohtajan tervehdys
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1. Tarvitseeko kursseille ilmoittautua?
Yleensä osastojen ja matematiikan jaoksen kursseille ei tarvitse ilmoittautua. Kurssit 
suoritetaan pääsääntöisesti joko tenttimällä tai välikokeilla. Tentteihin täytyy aina 
ilmoittautua, väli- ja päätekokeisiin ei yleensä tarvitse. Moniin kursseihin kuuluu 
kuitenkin pakollisia laboratorioharjoituksia, joihin on ilmoittauduttava. Ilmoittautu-
miskäytäntö selviää yleensä kurssin ensimmäisellä luennolla, jotka ovat juuri sen 
takia käymisen arvoisia.
 
Fysiikan ensimmäisellä luennolla pyydetään täyttämään ilmoittautumiskaavake, 
jonka voi täyttää myöhemminkin fysikaalisten tieteiden laitoksen toimistossa. Kun 
on ilmoittautunut opintojaksolle, ei opintojakson väli- ja päätekokeisiin enää tarvit-
se ilmoittautua erikseen.
 
Kielikeskuksen järjestämille kursseille on aina ilmoittauduttava. Syyslukukauden 
englannin kursseille ilmoittaudutaan yleensä heti syyskuun alussa ja kevätlukukau-
den kursseille joulukuun alussa. Ilmoittautuminen tapahtuu kielikeskuksen ilmoitus-
taululla oleviin listoihin.

2. Onko luennoilla pakko käydä?
Yliopistossa vastaat itse opiskelustasi. Opettaja, opinto-ohjaaja sen enempää kuin 
äitikään ei tee sitä puolestasi. Luennoilla tai laskuharjoituksissa käyminenkään ei 
siis ole pakollista. Lue kuitenkin myös loput kysymykset ennen kuin päätät jättää 
menemättä kaikille luennoille.
 
Joihinkin kursseihin kuuluu harjoituksia tai laboratoriotöitä, joissa on pakko käydä. 
Kielikeskuksen kursseilla opetus muistuttaa paljon lukio-opetusta, joten läsnäolo 
kursseilla on pakollista. 

3. Kannattaako luennoilla käydä?
Yksiselitteisen vastauksen antaminen tähän kysymyk-
seen on vaikeaa. Riippuu hyvin paljon kurssista, luen-
noitsijasta ja opiskelijan omista opiskelumenetelmis-
tä, onko luennoilla käymisestä hyötyä. Jotkut oppivat 
parhaiten, kun joku selittää asian (luennolla), toiset 
taas itsenäisesti opiskelemalla. Joillekin kursseille on 
itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa materiaalia huo-
nosti saatavilla, kun taas toisille kursseille on hyvät 
prujut tai kurssikirjat. Jotkut kurssit ovat helpompia 
kuin toiset.

Yliopisto-opiskelusta 
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Suurimmalle osalle opiskelijoista luennoista on todellista hyötyä. Useinkaan niillä, 
jotka eivät luennoilla käy, ei tule opiskeltua muutenkaan. Lisäksi kurssin kannalta 
keskeisimmät asiat selviävät paremmin luennoilla kuin esimerkiksi kirjoista lukemal-
la; 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 opiskelume-
netelmä itselle parhaiten sopii. Jos et kaikille luennoille pääse, muista, että opiske-
lukaverit ja kopiokone auttavat.
 
Jos luennoilla käyminen kuitenkin tuntuu turhalta, voi kurssin asiat varmasti opis-
kella 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 suoritustavasta, opintoma-
teriaalista, laskuharjoituksista, ilmoittautumisesta laboratorioharjoituksiin jne. Myös 
välikoetta tai tenttiä edeltävällä luennolla kannattaa yleensä käydä, koska monet 
luennoitsijat antavat hyviä “tärppejä” tenttiä varten ja kertaavat muutenkin keskei-
simpiä asioita.

4. Entä laskareissa?

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

5. Mistä hankin kurssimateriaalin?
Yleensä kurssimateriaalina käytetään luennoitsijoiden kokoamia monistenippuja, 
“prujuja”, joita myydään useimpia ensimmäisen ja toisen vuoden kursseja varten 
yliopistopainon monistemyymälässä. On syytä huomata, että yleensä prujut on tar-
koitettu 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 kirjastosta, joskin usein juuri tentin alla kaikki 
kappaleet ovat lainassa. Kurssikirjoja voi myös ostaa yliopiston paperikaupasta, 
mutta se käy äkkiä kalliiksi.



OTiT:n vuoden fuksin 
tarina

LipLop! Viime vuosi saa väistämättä hymyn leviämään kor-
vasta korvaan. Fuksivuosi… Kaikenlaista sattui ja tapahtui 
eikä kaikkea tahdo oikein muistaakaan. Äitini epäilee 
minun keskittyneen lähinnä ”elämän ja erotiikan” opis-
keluun, mutta kyllä sitä tuli ihan oikkeestikin luennoilla ja 
laskareissa aherrettua, tosin vaihtelevin tuloksin:) 

Kaikki alkoi orientoivalla viikolla syyskuun ensimmäisenä 
päivänä. Kolmen päivän aikana jakauduttiin pienryhmiin, 
sompailtiin yliopistolla ja tutustuttiin opiskeluiden perusasioi-
hin. OTiT järjesti heti toisena päivänä fuksisaunan, missä näin 
kertarykäisyllä muut killan fuksit. Allekirjoittaneella meni tuolloin 
varsin lujaa ja seuraavana päivänä oli jo monta ”tuttua” kasassa. Koko 
syksy meni sitten eri tapahtumia kierrellessä ja sama tahti jatkui keväällä. Syksyn 
suuriin tapahtumiin lukeutuu Akateemiset alkajaiset, Vulcanalia, fuksisuunnistus, 
lakinlaskiaiset, Picojoule, Pikku Wappu… Fuksisuunnistuksessa viimeistään kävi 
oma pienryhmä tutuksi, kun yhteisvoimin kohellettiin ympäri Oulua ja lyötiin tyh-
mät päämme yhteen selvitäksemme eri rasteilta. Menestystä ei silloin tullut, mutta 
hauskaa oli koko päivän ja meno jatkui pitkälle yöhön jatkohippaloiden merkeissä. 
Yleisluontoisesti voisi sanoa, ettei montaa tapahtumaa vuoden aikana jäänyt käy-
mättä, niitä kierrellessä oli hauskaa ja karttui myös fuksipisteitä.  
 
Killan puolesta eniten hehkutettu fuksitapahtuma oli fuksicursio, joka viime syksynä 
suuntasi pohjoiseen. Päivää voisi kuvailla sanoilla iloluontoinen tai ratkiriemukas, 
suurena syynä tähän oli vierailu eräässä Torniossa sijaitsevassa virvokejuomateh-
taassa, josta jatkoimme Rovaniemen sykkivään tunnelmaan. Vuoden aikana tuli 
käytyä myös kahdella muulla exculla: Novemberfestillä, joka suuntasi Tallinnaan, 
ja keväällä KMP:llä eli OTiT:n ja SIK:n kotimaanpitkällä. 

Yksin ei onneksi tapahtumia ja reissuja tarvinnut kiertää. Tutustuin pitkin vuotta 
muihin fukseihin ja monen mutkan kautta meistä muodostui tiivis joukkio, jonka ta-
pahtumien lisäksi saattoi bongata luennoilta, kiltahuoneelta ja yliopiston käytäviltä. 
Voin sanoa kavereiden helpottaneen omaa opiskeluani ja lisänneen motivaatiota. 
Yhdessä ollessamme tunnumme taantuvan muutamaan vuoden ja useaan ottee-
seen koettelimme niin kanssaopiskelijoita kuin luennoitsijoitakin. Mutta välikokei-
den lähestyessä keskityttiin olennaiseen ja alettiin yhteisvoimin tehdä töitä kurssien 
läpipääsemiseksi. (Tämä poppoo osaisi kertoa myös monta tarinaa minun kohel-
luksistani, jotka tässä tekstissä jäävät suosiolla mainitsematta.)

Jossain vaiheessa vuotta huomasin hippaloiden kiertelyn ohessa ahtavani itseni 
moniin muihinkin tapahtumiin kuten vuosijuhlille ja sitseille, joihin tarvittiin fuksi-
työvoimaa. Minä olin aina valmiina.  Jossain vaiheessa taisinkin kuulla sanotta-
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van ”Paavo lähtee, se ei ole ainoastaan helppo, se on varma!”, mikä pitää kyllä 
paikkansa:) Mutta näissä eri tapahtumissa töissä oleminen oli hauskaa, kyllä siinä 
sai oman osansa juhlatunnelmasta. Keväällä pääsin sitten itsekin juhlimaan enkä 
ainoastaan ”raatamaan”.

Ennen joulua oli vuorossa killan uuden hallituksen valinta. Vuodenvaihteen jäl-
keen löysin itseni sihteerin paikalta, johon minua oli jo pohjustettukin pitkin syksyä. 
Niinpä pöytäkirjoja on sitten tullut näpyteltyä. Hallituspaikasta on seurannut monta 
hauskaa kokemusta ja monia uusia tuttavuuksia.

Keväälläkin on omat perinteiset tapahtumansa kuten laskiainen, ympärihiihdot, 
lumenveistokisat, jäynäkisat, kyykkäkisat… Minä huomasin olevani näissäkin mo-
nessa mukana. Laskiaisena laskin it-kuplassa mäkeä alas, ympärihiihdoissa hiihdin 
tyttöjoukkueessa ympäri Kuusisaarea ja huhtikuussa olin jäynäämässä ihmisparko-
ja. Missään näissä ei isommin voittoja kauhottu, mutta hyviä muistoja jäi roppa-
kaupalla. 

Mutta vuosihan huipentuukin vasta Wappuun. Wappua varten harjoittelin koko pit-
kän vuoden ja onnistuin omasta mielestäni sulauttamaan hyvin yhteen opiskelun ja 
hauskanpidon. Toisinaan se vaati luennoille menoa epäedustavana, mutta mitäs 
pienistä. Wappuna sitten piti ottaa kaikki takaisin ja nollata kesää varten. Luennot 
olivat ohi, melkein kaikki tentit keväältä käytynä ja fuksipassissa pisteitä enemmän 
kuin luulin olevan mahdollista. Minulla Wappu alkoi kirkkovenesoutuja seurail-
len ja jatkui KKL:n tiiviissä bussitunnelmissa. Waatonaattona oli fuksikisat, joiden 
jälkeen oli hienoa päästä itsensä likoon laitettuaan tuulettamaan OTiT:n voittoa. 
Voiton ansiosta päästiin sitten seuraavana päivänä uimaan ennen muiden kiltojen 
fukseja. Ja uitothan pääsivät suomalaisiin koteihin maikkarin uutisten loppukeven-
nyksen ansiosta. Tai no ainakin minun sukulaisten koteihin, sillä koko suku seurasi 
silmä kovana kun elämäni 15 sekuntia julkisuudessa lipui ohi... *huoh* Wappupäi-
vänä kukonlaulun aikaan oli sitten vuorossa se Wappuviikon hienoin hetki, kun sai 
pistää Teekkarilakin päähänsä. Tuolloin lakki loisti uutuuttaan, mutta nyt se on jo 
saanut ensimmäiset tahransa ja uuden ominaishajun kuten kantajansakin. Ja aion 
kantaa lakkia sen vaatimalla arvokkuudella ja ylpeydellä. 

Nyt kuitenkin vain fiilistelen muistoissa. Fuksivuosi on takana ja yritin ottaa siitä kai-
ken irti. Kaikessa tohinassa en aina tippunut jaloilleni, vaan suoranaisesti turvalle-
ni, mutta aikaa kultaa muistot. Tarinoita fuksivuoden ihanuuksista ja kamaluuksista 
riittäisi varmaan itse kullakin… Mutta jokaisen on koettava ne (onneksi) itse. Minä 
suuntaan nyt kohti uusia haasteita, palellaan :p

OTiT:n tupsufuksi, 

Tiina Maununiemi (”sanokaa mua Paavoksi”)
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ALAKUPPILA:  Tämä opiskelijan keidas tarjoaa ruoan ja 
kahvin lisäksi mukavan luentojen välisen (tai jopa aikaisen) 
ajanviettopaikan. Sijaitsee suurimpien luentosalien (L1-L4) 
välittömässä läheisyydessä.
ALKOHOLI: Usein käytetty piristysaine tenttien ja luentojen 
aiheuttamaan moraaliseen krapulaan. Lievästi humaloittava 
ja suuresti janottava vaikutus.
ARABIALAINEN PUHELIN: Käytetään kommunikointiin 
hyvien ystävien kanssa. Yleisin kieli on norja. Sijaitsee useim-
pien WC:den nurkassa.
ARKKARIT: Myös arkkitehtiopiskelijat kuuluvat teknilliseen tiedekuntaan. Arkkiteh-
tiosasto sijaitsee erillään muusta yliopistosta Torinrannassa, keskustassa. Valkoiset 
haalarit. Arkkitehtikillalla on oma saunallinen kiltatalo Pikisaaressa.
ASSISTENTTI: Assareita tapaat laskuharjoituksissa. Hänelle on käynyt hullusti, 

hän on “joutu- nut” yliopiston henkilökunnaksi opiskelun lomassa. Osa 
jopa valmistuneita tai lähellä valmistumista. 
ASUNTO: (Katso myös kämppä) Pidempiaikaiseen 
oleskeluun tarkoitettu paikka, joka ei kuitenkaan ole 

kiltahuone. Omaan asuntoosi voit viedä vieraita miehiä 
ja naisia. Asunnon löytämistä helpottaa PSOAS.

BUMERANGI: Takaisin opiskelijalle palautettu harjoitus-
työ tai työseloste, ei opiskelijan vaan assarin 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. Fuksicursioon osallistuminen 
on fuksille kunnia-asia.
FUKSI: (=fuxi=phuksi) Kaikki ensimmäisen vuosikurssin yliopisto-opiskelijat alasta 
riippumatta. Katso peiliin.
FUKSILAKKI: Teekkarilakin esiaste. Auttaa siirtymävaiheessa ylioppilaslakista 
Teekkarilakkiin. Kohtele fuksilakkia kuin Teekkarilakkia, jotta opit Teekkarilakin käyt-
töön liittyvät perinteet. Oman Teekkarilakkisi saat aikaisintaan Wappuna.
FUKSIPASSI: Lärpäke fuksipisteiden merkitsemistä varten. Fuksipassit kerätään 
ennen Wappua pisteiden laskemista varten. Älä hukkaa, äläkä pese pesukoneessa! 
Ilman passia ei saa lakkia.
FUKSIPISTE: Fuksipisteet ovat todisteena osasuorituksista, joita nuori tekniikan 
ylioppilas hankkii saadakseen Teekkarilakin ja oikeuden käyttää itsestään nimitystä 
Teekkari. Tarkoituksena aktivoida fuksit mukaan Teekkaritoimintaan, jotta Teekkari-
perinteet tulisivat tutuiksi.
FUKSISUUNNISTUS: Pienryhmien välillä käytävä rastimuotoinen kilpailu, jonka 
tarkoitus on kohottaa pienryhmän yhteishenkeä. Kilpailun ohessa tutustutaan mui-
hin fukseihin ja Oulun kaupunkiin. Kisa päättyy yhteiseen illanviettoon, bileisiin. 

Fuksisanasto
(valoa yliopistoelämän pimeään portaikkoon) 
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Rastinpitäjien lahjontahan on moraalitonta, mutta sallittua, ja yleensä jopa suota-
vaa.
HAALARI: Käytännöllisin asu bileissä. Värin ja selän tekstin perusteella erotat eri 
alojen opiskelijat toisistaan. Toiset saavat haalarit jo syksyllä, toiset vasta keväällä. 
Lähes pakollinen opiskeluväline, varsinkin Wappuna.
HUMANISTI: Tarkkaan ottaen humanistisen tiedekunnan opiskelija, mutta voi-
daan määritellä myös vapaammin: epäeksaktin tieteen opiskelija yliopiston uudella 
puolella, lähes poikkeuksetta nainen, yleensä kaunis, monesti loogiseen ajatteluun 
kykenemätön. Mutta kaunis.
ILMOITUSTAULUT: Sieltä löytyvät yliopiston aamu- keskipäivä- ilta- ja yöuutiset. 
Niitä on käytävillä 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 välttämättä oman) alkoholijuomavaraston täydellinen tuhoaminen.
JÄYNÄ: Jäynät EIVÄT ole raakoja, väkivaltaisia, älyttömässä kännissä tapahtuvia 
mellastuksia tai tihutöitä.  Jäynä on käytännön pila, joka tuottaa huvia jäynääjille,  
jäynättäville ja muille asiasta kuuleville. Ei loukkaa ketään.
JÄYNÄKISAT: Kilpailu, jonka voittaa se joukkue, joka on onnistunut tekemään 
mojovimmat jäynät ja saamaan julkisuutta tiedotusvälineissä.
KALU: Kts. laulukalu.
KILTA: (ainejärjestö) Kaikkein opiskelijaystävällisin järjestö. Jokaisella osastolla on 
omansa, parhaimmilla kaksi. Järjestää vapaa-ajan aktiviteettejä ja helpotusta opis-
keluun. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Ei jäsenmaksua.
KILTAHUONE: Kiltalaisten oma koti, jossa yleensä tarjolla edullista kahvia tai 
muita virvokkeita. Jos et millään jaksa mennä luennolle, kiltahuoneella sinun ei 
tarvitse jättää menemättä yksin. Loistava paikka viettää luentojen välisiä aikoja ja 
erinomainen paikka tutustua vanhempiin tieteenharjoittajiin.

KIRJASTOT: Mukavia lueskelupaikkoja, luki-
pa sitten Aku Ankkaa tai kurssikirjallisuutta. So-
veltuu myös tiedonhankintaan. Pääkirjasto yli-
opiston uudella puolella, osastojen kirjastot on 
(pääsääntöisesti) yhdistetty Tellus -kirjastoon.
KONE: Konetekniikkaa opiskelevien kilta.  Ko-
neteekkarit ovat keskimäärin isoja miehiä pu-
naisissa haalareissa.
KOPIOKONE: Yliopiston nopein luennoitsija 
mahdollistaa opiskelun kiireisille, krapulaisille 
tai muuten vaan väsyneille tai laiskoille. Joka 
kilta kehuu omaansa. Välttämätön apuväline 
opiskelussa.
KOTIMAANPITKÄ: Nimensä mukaan ko-

timaassa järjestettävä excursio, joka tavallisesti kestää noin viikon. Kierrellään ja 
tutustutaan alan (ei välttämättä oman) yrityksiin, muihin opiskelijapaikkakuntiin ja 
yleensä vieraillaan muilla Teekkaripaikkakunnilla.
KRAPULA: “Särkee päätä, särkee niskaa, kaiken ruuan ulos viskaa.”
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KYLTERI: Taloustieteilijä. Varsin huomattava osa kyltereistä on erittäin kauniita nai-
sia violetin värisissä haalareissaan.
KYYKKÄ: Teekkareiden vaalima perinteikäs, etäisesti pesäpalloa ja keilaamista 
muistuttava joukkuelaji. Mailaa (karttua) heittämällä yritetään saada mahdollisim-
man monta kohdepalikkaa (kyykkää) ulos pelialueelta. Kts. OAMK.
KÄMPPÄ: (Katso myös asunto) Vain lyhytaikaiseen oleskeluun sisätiloissa. Sisusta-
minen ei paranna viihtyisyyttä, sen sijaan mukavaa seuraa saa raahattua vaikkapa 
kapakoista. Yleisin käymispöntön sijoituspaikka. 
KÄNNIÄÄLIÖ: Humaltunut henkilö, joka käyttäytyy muiden mielestä sopimatto-
masti. Tavataan varsinkin Wappuna tiheinä esiintyminä.
LAKINLASKIAISET: Teekkarit laskevat Lakkinsa lepäämään Wappua varten syys-
kuun viimeisenä päivänä. Lähimpänä mahdollisena päivänä järjestetään Lakinlas-
kiais-bileet, joissa fuksit lakitetaan fuksilakeilla.
LASKARIT: (laskuharjoitukset) Assistentin pitämiä opetustilaisuuksia, jotka varsin 
usein muodostuvat perässäkirjoitustilaisuuksiksi. Kysymyksiä saa esittää tai assari 
esittää. Kts. Lusikka.
LASKIAINEN: Kevätkauden liukkain juhla. Ensin lasketaan ja si t ten 
juhlitaan. Seuraava päivä maataan punkassa.
LAULUILTA: OTY:n säännöllisen epäsäännöl- lisesti järjestämä varsin 
riemukas tilaisuus, johon osallistuminen ei vaadi nuottikorvaa, vaan 
kestävää ja kantavaa ääntä. Parhainta menoa ylläpitänyt ryhmä 
saa palkkioksi mainetta ja kunniaa. 
LAULUKALU: Teekkarin pyhä laulu- kirja, josta löytyvät sanoitukset 
kiperimpiinkin elämäntilanteisiin.
LTY: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Sijaitsee lappeen Rannan 
Skinnarilassa.
LUSIKKA: Matikan laska- reita pitävä opetushenkilö. Pommittaa 
fuksityttöjä kiperillä kysymyk- sillä ja nasevilla välihuomautuksillaan. 
Kun tunnet Lusikan sään- nön, 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 räyhäviinaa nautti-
neen Wapunjuhlijan.
MORKKIS: Aamulla bileiltojen jälkeen ilmenevä olotila, joka johtuu yleensä siitä, 
että on juonut liikaa muistaakseen tai liian vähän unohtaakseen. 
MÖLKKY: Tarkkaa silmää ja vakaata heittokättä vaativa perinteikäs peli. Kts. 
OAMK.
OAMK:  Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura pyörittää Oulun Kyykkälii-
gaa, mutta järjestää myös kaikille avoimia kyykkä- ja mölkkyharjoituksia aina sun-
nuntaisin yliopiston parkkipaikalla.
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OPINTO-OPAS: Ystäväsi, joka muistuttaa sinua opis-
kelun 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.
OPTIEM: Tuotantotaloutta opiskelevien Teekkareiden 
pieni, mutta aktiivinen kilta. Haalarin väri on jotakuinkin 
turkoosinvihreä. Tutalaiset ovat ahkeria yhtälailla opiske-
lussa kuin bilettämisessäkin. 
OTIT: Tietotekniikkaa tai informaatioverkostoja sähkö-
osastolla opiskelevien kilta. Opiskelijamäärältään toi-
seksi suurin kilta. OTiTlaiset ovat keskimäärin silmäla-

sipäisiä miehiä mustissa haalareissa, osaavat yleensä käyttää paremmin tieto- kuin 
partakonetta. 

PASSI: Kts. Fuksipassi. 
PIENRYHMÄOHJAUS: Pienryhmässä on tarkoitus suo-
rittaa pehmeä sukellus yliopistomaailmaan, porukalla rat-
koa vastaantulevia ongelmia ja tutustua muihin fukseihin. 
Ohjaajana toimii vanhempi tieteenharjoittaja, jota myös 
Teekkariksi kutsutaan. Pienryhmäohjaus on juuri sinua 
varten.
POHJAT: Kts. Etkot. ;)
PROFESSORI: Osaston ylim-
mät opetushenkilöt, joita voi 
häiritä opintoasioissa ilman 
epäröintiä.

PROSE: Prosessitekniikkaa opiskelevien ainejärjestö. 
Vaikka tekniikka on toistaiseksi varsin miesvaltainen ala, 
Prosella on sekä prosentuaalisesti, että laadullisesti var-
sin huomattava osuus naisia. Valkoiset haalarit. 
PRUJU: Opiskelumateriaalia A4-muodossa tai disketil-
lä. Kopiokone auttaa. Pyörää ei kannata keksiä uudel-
leen, eli työselkkarit, harjoitustyöt, tutkielmat yms. isot 
hommat löytyvät yleensä valmiina. Käytä vanhempia tieteenharjoittajia hyväksi, 
häikäilemättä.
PSOAS: (Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö) Vuokraa opiskelija-asuntoja 
(katso kämppä) kohtuulliseen hintaan. Tarjolla on useita eritasoisia vaihtoehtoja. 
Yksiöt kiven alla, solukämppiä yleensä tarjolla. Psoaksen toimistossa on aina ruuh-
ka-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, sau-
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notaan ja tankataan... ...tankataan, lauletaan ja saunotaan... Syitä saunailtaan on 
lukemattomia.
SIK: Sähkötekniikkaa, elektroniikkaa ja tietoliikennettä opiskelevien kilta. Opiske-
lijamäärältään yliopiston suurin. Keskimäärin SIKkiläinen on sinihaalarinen mies, 
joka näyttää siltä, että kolvi pysyy tarvittaessa kädessä.
SITSIT: Teekkariperinne, johon kuuluu läheisesti ruoka, juoma, laulu, pitkä pöytä 
ja hyvät käytöstavat. Sitseille pukeudutaan yleensä pukuun.
SPEKSI: Interaktiivinen näytelmä, jonka kulkuun yleisö voi vaikuttaa. Otaniemen 
teekkarit käyvät speksi-turneella lumien sulamisen aikaan, Tampereen NääSpeksi 
marraskuussa. Asusteena ykköset (eli yleensä puku). Kokemuksena erittäin suositel-
tavaa. Oulussa speksi-kulttuuria herättelee Konjakki. 
SPÖRDE/PÖLKKY ym.: (Katso myös alkoholi) Nestemäinen väriltään vaihteleva 
aine, joka suurina annoksina nautittuna poistuu elimistöstään tuloreittiään ns. jojo-
periaatteella. Omaa usein erinomaisen hinta/hyötysuhteen, mutta ei yleensä suuri 
makunautinto.
SÄHKÖPOSTI: Viestien ja kirjeiden välitystä tietokoneen avustuksella. Halpa, 
nopea ja tehokas. Opettele HETI tämä viestintämuoto niin et jää pulaan.
TKK: Teknillinen korkeakoulu Otaniemessä, Helsingin välittömässä läheisyydessä.
TTK: Teknillinen tiedekunta, olet osa sitä!
TTY: Tampereen teknillinen yliopisto Hervannan opiskelijakylässä Nääsvillessä.
TEEKKARI: Teknillisen tiedekunnan opiskelija sen jälkeen kun on saanut teekka-
rilakin.
TEEKKARIHYMNI: Teekkarit laulavat hymnin puoliltaöin, mahdollisimman korke-
alla (esim. pöydällä) seisten. Sanat takakannessa. 

TEEKKARIKORTTI: Oulun Teekkariyhdistyksen 
jäsenyydestä saatava kortti, jolla saa alennuksia 
mm. bilelipuista. Maksaa itsensä takaisin mo-
neen kertaan. Voimassaoloaika ikuinen.
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.” Oululai-
nen Teekkarilakki on OTY:n jäsentunnus, jonka 
käytöstä määräävät lakkilaki 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. 
Omalaatuisuudellaan vertaansa vailla. Käytössä mm. erilaisten kekkereiden jatko-
paikkana. Soveltuu saunailtojen ja pienehköjen bileiden pitopaikaksi.
TEEKKARITORVET: Aavistuksen verran epämääräinen opiskelijoiden torvisoit-
tokunta, jonka soittotaito harvoin vetää vertoja esiintymiselle. Näkyy ja erityisesti 
kuuluu useimmiten Wapun tienoilla. Uudet soittajat tervetulleita, tarkempi esittelykin 
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löytyy tästä opuksesta.
TEEKU: Teekkareiden oma kuoro, joka saattaa hyvänä päivänä osata jopa laulaa. 
Kaikki lauluhaluiset ovat tervetulleita. Lue lisää TeeKun esittelystä.
TEMPAUS: Opiskelijoiden suorittama teko tai tapahtuma, jolla pyritään tuomaan 
esille jokin ajankohtainen asia ja julkisuuden kautta edistämään sen yleishyödyllis-
tä toteutumista. Esimerkiksi kylpyammeella melomisen ME, saunan vetämisen ME, 
Hot Shottien imemisen ME ja valtakunnallinen Teekkaritempaus sohvakuolemia 
vastaan.
TENTTITULOKSET:  Lista, josta katsotaan ensin oma nimi ja arvosana, (jos löy-
tyi) ja lopuksi katsotaan saivatko kaverit paremman. Löytyy ilmoitustauluilta ja osa 
tulee myös sähköpostina.
UNIRESTA: Yliopiston ruumiillisen ravinnon lähde. Erilaisia ja eri tasoisia ruokai-
lupaikkoja 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 parhaista tiedonhakuapureista. Kuivasurffailu onnistuu myös talvella.
YKHS: Ystävällinen Kaunohiihtoseura. Lue esittely tästä opuksesta.
YKÄ: Konekillan ylläpitämä yli 70 vuotta vanha paloauto. Käytetään varsinkin 
Wappuna.
YMP: Ympäristörakentajakilta, nykyään ympäristötekniikkaa opiskelevien kilta. Pro-
sentuaalisesti naisvaltaisin Teekkarikilta, sillä naisia on yli puolet(!).
YLIOPPILASKUNTA: Kaikki yliopiston opiskelijat. Pakollinen, vuosittainen jäsen-
maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ylintä päätäntävaltaa käyttää edus-
tajisto (37 jäsentä), jonka keskuudesta valitaan 
ylioppilaskunnan hallitus. Edustajistovaalit järjes-
tetään kahden vuoden välein, seuraavan kerran 
jo tänä syksynä. Muista siis äänestää Teekkareita 
päättämään yhteisistä asioistamme!
YTHS: (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö) vas-
taa yliopistojen sekä tiede- ja taidekorkeakoulujen 
opiskelijoiden terveydenhuollosta. Tarjoaa edullis-
ta terveydenhoitoa ylioppilaskunnan jäsenille. 
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Mikä on fuksipassi?
Fuksipassi on koottava pahviläpyskä, todellinen insinööritaidon helmi, jonka yhdeksään 
eri kategoriaan kerätään fuksipisteitä mitä erilaisimmista tapahtumista, tehtävistä ja asi-
oista. Jokainen fuksi saa passinsa pienryhmäohjaajaltaan, 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 ensimmäisenä Wap-
punaan Teekkarilakin, edellyttäen tietenkin, että myös uinti on suoritettu. Pisteitä saa 
erilaisista tehtävistä ja suorituksista passiin merkityn tummennuksen mukaan. Tarkemmat 
ohjeet passin käytöstä, pisteiden antajista, merkkaamisesta ja passin kohtien merkitykses-
tä löydät seuraavalta aukeamalta.

Vaatimukset Teekkarilakin saamiseksi
Tekniikan ylioppilas olet heti, kun otat opiskelupaikan vastaan ja marssit yliopiston ulko-
ovesta sisään, mutta Teekkarilakin, ja sen tuoman arvonimen Teekkari, saat aikaisintaan 
Wappuaamuna. Arvonimeen Teekkari kuuluu vastuu tuntea Teekkariperinteitä, ja tämän 
takia vaadimme fuksipassiin kerätyksi vähintään 32 fuksipistettä ja 3p / sarake. Fuksipis-
teiden 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 tarjo-
amiin nakkihommiin. Jos vieläkään pisteet eivät riitä tai uiminen jää suorittamatta, niin 
fuksi saa lakkinsa vasta häpeällisessä surulakituksessa äitienpäivänä. Näin voi myös 
käydä jos erehtyy syystä tai toisesta nukahtamaan Wapunpäivän vastaisena yönä, eikä 
ole Rauhalan pihalla lakkiaan noutamassa Wapunpäivän aamuna klo 04.30.

Muista kuitenkin, ettei fuksipisteitä, Teekkarilakkia ja oikeutta nimitykseen Teekkari ole 
tarkoitus tavoitella kulmat kurtussa vaan positiivisella asenteella!

Fuksipassi 



Jotta osaisit Wappuaamuna Teekkarilakin saadessasi käyttää Lakkia oikein ja tun-
tisit Lakkiin liittyvät perinteet, sinun on fuksina ollessasi hyvä harjoitella Lakin käyt-
tämistä fuksilakilla. Vaikka fuksilakkia ei suoranaisesti kosketakaan samat lait ja 
asetukset kuin Teekkarilakkia, käytä fuksilakkia samalla arvokkuudella kuin se olisi 
Teekkarilakki. Fuksilakkisi saat 29.9.2005 vaihteessa järjestettävissä Lakinlaskiais-
bileissä, joissa järjestetään myöskin fuksilakitus.

Oululaisella fuksilakilla on jo pitkät perinteet - vuonna 1977 lakinvalmistaja Wahl-
manin työntekijöiden Wapun alle osunut lakko esti silloisia fukseja saamasta Teek-
karilakkejaan Wappuaamuna, joten väliaikaisratkaisuna tuoreet Teekkarit kantoi-
vat Teekkarilakin sijasta Miranol-lippiksiä, joihin oli kiinnitetty villalankatupsu. Sen 
jälkeen seinäpinnoitevalmistajan mainoslippikset tai muut vastaavankaltaiset lätsät 
ovat toimineet fuksilakkeina.

Fuksilakkiin on aikojen saatossa lisätty perinteitä, yksi tuoreimmista on fuksilakkien 
polttohautaus Teekkaritalolla Wappupäivän iltana. Samalla tuoreille (märillä kor-
vantaustoilla) Teekkareille on suotu yhteinen tilaisuus pitää puhtaanvalkoista Lak-
kiaan vaikkapa saunassa - jos aamulla shampanjamatineassa on juonut Lakistaan 
shampanjaa (tai kuohuviiniä) kuten perinteeseen kuuluu, on hyvä käydä Teekkari-
talolla suihkussa Lakki päässään. Muutoinkin on todella rentouttavaa käydä pitkän 
Wapun jälkeen saunassa.

Uutena “perinteenä” fuksit saavat jokaisen 
fuksipisteen kunniaksi laittaa yhden villa-
langan lisää fuksilakkinsa tupsuun. On 
myös sallittua taiteilla fuksilakin lipan ylä-
puolelle killan lakkikokardin kuva, ja hal-
litusfuksit ovat oikeutettuja lisäämään tup-
sunarun juureen hallituskokardin kuvan.

Fuksilakki
Teekkarilakin esiaste 

Fuksiopus 2004

24

Fuksilakki - Teekkarilakin esiaste
Jotta osaisit Wappuaamuna Teekkarilakin 
saadessasi käyttää Lakkia oikein ja tuntisit 
Lakkiin liittyvät perinteet, sinun on fuksina 
ollessasi hyvä harjoitella Lakin käyttämistä 
fuksilakilla. Vaikka fuksilakkia ei suoranai-
sesti kosketakaan samat lait ja asetukset 
kuin Teekkarilakkia, käytä fuksilakkia sa-
malla arvokkuudella kuin se olisi Teekkari-
lakki. Fuksilakkisi saat syys-lokakuun vaih-
teessa järjestettävissä Lakinlaskiais-bileis-
sä, joissa järjestetään myöskin fuksilakitus.

Oululaisella fuksilakilla on jo pitkät perin-
teet - vuonna 1977 lakinvalmistaja Wahl-
manin työntekijöiden Wapun alle osunut 
lakko esti silloisia fukseja saamasta Teek-
karilakkejaan Wappuaamuna, joten väliai-
kaisratkaisuna tuoreet Teekkarit kantoivat 
Teekkarilakin sijasta Miranol-lippiksiä, 
joihin oli kiinnitetty villalankatupsu. Sen 
jälkeen seinäpinnoitevalmistajan mainos-
lippikset ovat toimineet fuksilakkeina.

Fuksilakkiin on aikojen saatossa lisätty pe-
rinteitä, yksi tuoreimmista on fuksilakkien 
polttohautaus Teekkaritalolla Wappupäivän 
iltana. Samalla tuoreille (märillä korvan-
taustoilla) Teekkareille on suotu yhteinen 
tilaisuus pitää puhtaanvalkoista Lakkiaan 
vaikkapa saunassa - jos aamulla shampan-
jamatineassa on juonut Lakistaan sham-
panjaa (tai kuohuviiniä) kuten perintee-
seen kuuluu, on hyvä käydä Teekkaritalolla 
suihkussa Lakki päässään. Muutoinkin on 
todella rentouttavaa käydä pitkän Wapun 
jälkeen saunassa.

Uutena “perinteenä” fuksit saavat jokai-
sen fuksipisteen kunniaksi laittaa yhden 
villalangan lisää fuksilakkinsa tupsuun. On 
myös sallittua taiteilla fuksilakin lipan ylä-
puolelle killan lakkikokardin kuva (hallitus-
fukseilla tupsunarun juureen hallituskokar-
din kuva).
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Pisteiden anto-oikeudet:

3 pisteen anto-oikeus OTY:n hallituksella, kaikkien Teekkarikiltojen puheenjohtajil-
la, Fuksijaoksella sekä Lupin hallituksella. 2 pisteen anto-oikeus kiltojen hallituksilla 
(ei hallitusfukseilla) ja pienryhmäohjaajilla. Pisteitä tulee kerätä vähintään 32, ja 3 
pistettä per kohta.

1. Ansio

PK1 / AH1: Matematiikan Peruskurssi I:n suorittaminen välikokeilla syyslukukaudel-
la. Arkkareille Arkkitehtuurin historia 1.
Fuksilauluilta: Erityisesti fukseille suunnattu lauluilta.
15 opintopistettä: On todistettavasti saanut suoritettua 15 
opintopistettä.
Fuksilakki: Lakinlaskiaisissa fuksikasteen yhteydessä vastaan-
otettu lakki.
Teekkarihaalarit: Kiltahaalarin tilaaminen/lunastaminen.
Pienryhmäohjaus: Osallistuminen vähintään kahdeksaan 
pienryhmäohjaus-kertaan.
Oikein koottu fuksipassi: Fuksipassi on oikein koottu.

Jokerisuositus: Hyväntekeväisyys, esim. verenluovutus.

2. Teekkarikulttuuri

Sitsit: Osallistuminen jonkin teekkarijärjestön sitsitilaisuuteen.
TeekkariSpeksi: Speksin seuraaminen / työskentely speksin hyväksi.
NääSpeksi: Speksin seuraaminen / työskentely speksin hyväksi.
Laulumarathon: Osallistuminen laulutapahtumaan, jossa lauletaan 
Laulukalu kannesta kanteen.
Laulukoe: Ulkomuistista laulettu Teekkarihymni sekä oman killan 
kiltalaulu ja kolmas vapaavalintainen viisu Laulukalusta vähintään 
kahden Teekkarin, joista toisella täytyy olla oikeus myöntää 3 pis-
tettä.
Teekkarikulttuurikoulutus: Osallistuminen OTY:n järjestämään 
.Teekkarikulttuurikoulutukseen (syksyllä).
Jäynä: Jäynän tunnusmerkit täyttävää toimintaa.

Jokerisuositus: Jäynäkisat (3p): Osallistuminen valtakunnallisiin tai 
paikallisiin jäynäkisoihin.

Fuksipassin 2005 täyttöohjeet
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3. Kansainvälistyminen

Fuksicursio: Killan fuksicursiolle osallistuminen. Arkkareilla piirrustusleiri.
Muu cursio: Osallistuminen jollekin muulle Teekkareiden excursiolle.
Kotiruokakurssi: Osallistuminen TTK:n ja OTY:n järjestämälle kotiruokakurssille.

Kiltahuonekierros: Osallistuminen järjestettävälle 
kierrokselle.
Kaupunkikierros: Osallistuminen pienryhmäohjaa-
jien järjestämälle tutustumiskierrokselle kaupunkiin 
ja keskustan ravitsemusliikkeisiin.
Opiskelijaristeily: Osallistuminen jollekin opiskelija-
risteilylle, esim. Goom.
KV-toiminta: Osallistuminen johonkin kansainvä-
listymistä tukevan järjestön toimintaan tai kokouk-
seen.

Jokerisuositus: YKHS-reissu: Osallistuminen Ystä-
vällisen kaunohiihtoseuran järjestämälle hiihtoreissulle.

4. Kiltatoiminta

Kaksi ensimmäistä kohtaa: Killat saavat itse päättää oman toimintansa kannalta 
tärkeimmät tapahtumat/tehtävät, joista myönnetään 3p ja 2p.
Fuksi-info: Osallistuminen killan järjestämään, 
fukseille tarkoitettuun tiedonjakotilaisuuteen / sau-
nailtaan.
Vaalikokous: Läsnäolo alusta loppuun killan vaa-
likokouksessa.
Vuosikokous: Läsnäolo alusta loppuun killan vuo-
sikokouksessa.
Hallituksen kokous: Läsnäolo alusta loppuun kil-
lan hallituksen kokouksessa.
Killan oma: Oman killan hyväksi suoritettu pisteen 
arvoinen nakkihomma.

5. Pippalot

Fuksisuunnistus: Osallistuminen muun pienryhmäsi mukana syyskuussa järjestettä-
vään rastimuotoiseen hauskanpitoon.
Lakinlaskiaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämiin lakinlaskiaispippaloihin
OTY:n picojoule: OTY:n järjestämät pikkujoulubileet.
Kaamoksen Kaatajaiset: SIK ry:n järjestämät pippalot maaliskuussa.
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Laskiaispippalot: Konekillan järjestämät bileet laskiaisena.
PikkuWappu: OTiT ry:n järjestämät pippalot.
ValeWappu: Optiemin ja Ympin järjestämät pippalot Aprillipäivänä.

6. Urheilu

Lumenveistokisat: Mukana suunnittelemassa/toteuttamassa lumiveistosta.
Fuksiurheilukisat: Osallistuminen syksyllä järjestettävään urheilukil-
pailuun.
Kyykkäkisat: Osallistuminen kyykkäkisaan pelaajana.
Sunnuntaikyykkä: Osallistuminen jonakin sunnuntaina OAMK:n sun-
nuntaikyykkään.
Ihmiskimble: Osallistuminen ihmiskimbleen pelaajana.
Ympärihiihdot: Osallistuminen hiihtojoukkueeseen.
Laskiaismäki: Osallistuminen laskiaismäkijoukkueeseen tai modified-
luokan laskuvälineen tekemiseen.

7. Yhdistystoiminta

Edarivaaleissa äänestäminen: Äänen antaminen syksyn edustajistovaaleissa.
Teekkarikortti: Teekkarikortin (OTY:n jäsenkortti) lunastaminen.
Teekkarilakkitilaus: Lakkitilauksen jättäminen OTY:n toimistoon.
TEK:n jäsen: Liittyminen Tekniikan Akateemiset -liiton jäseneksi.
OTY:n kokous: Läsnäolo alusta loppuun OTY:n kokouksessa.
Muu järjestötoiminta: Osallistuminen muiden opiskelijajärjestöjen (TeeKu, Teekkari-
torvet, Teekkarilupi tms.) toimintaan.
Edustajiston kokous: Läsnäolo alusta loppuun OYY:n edustajiston kokouksessa.

Jokerisuositus: Aktiivijäsen (3p): Erittäin aktiivinen toiminta jonkin teekkarijärjestön 
riveissä, esim. hallituksen jäsen tai toimihenkilö.
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8. Yhteinen hyvä

Teekkaritalotalkoot: Teekkaritalon kunnostus/siivous-
talkoot.
PESTI-päivien järjestelyt: Mukana järjestämässä 
PESTI-päiviä.
Juttu kiltalehteen: Omakätisesti kirjoitettu juttu tai 
piirretty kuva oman killan kiltalehteen, OTY:n Teksuu-
timiin tai Ööpiseen.
Abipäivien järjestelyt: Oman killan esitteleminen tai 
muuten järjestelyihin osallistuminen.
Pippalon järjestelyt: Yleisten pippaloiden järjestelyissä 
mukanaolo (esim. lipunmyynti)
Edustustehtävä: Osakseen koituneen edustustehtävän kunniakas suorittaminen.
Tempaus: Tempauksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa, ei myönnetä kännisestä 
toilailusta. Katso seuraava sivu.

Jokerisuositus: Lupitoimikunta (3p): Liittyminen Teekkaritalon ylläpitämisestä huo-
lehtivaan Lupitoimikuntaan.

9. Hippalot

Vuosijuhlat: Osallistuminen jonkin teekkarijärjestön vuosijuhliin.
Vulcanalia: Ylioppilaskunnan järjestämät lukuvuodenavajaisbileet.
Killan pikkujoulut: Killan omiin pikkujouluihin osallistuminen.
Barbaariset Bakkanaalit: Arkkareiden järjestämät bileet.
MallasAppro: Arvosanan suorittaminen/bileisiin osallistuminen Prosen järjestämäs-
sä MallasApprossa.
Akateemiset alkajaiset: Ympin ja Optiemin järjestämät syksyn ensimmäiset Teekka-
ribileet.
Poikkitieteelliset bileet: Osallistuminen bileisiin, joissa ainakin yksi järjestäjistä on 
muu kuin Teekkarikilta.
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Teekkariperinteet
Teekkareilla on monia vanhoja ja hienoja perinteitä, jotka jokaisen Teekkarin tuli-
si tuntea. Lisäksi on mukava tietää mitä vanhemmat tieteenharjoittajat tarkoittavat 
puhuessaan esimerkiksi jäynistä ja tempauksista. Totta kai myös saunominen kuu-
luu Teekkarielämään, mutta sitä perinnettä Teekkarit eivät voi väittää keksineensä. 
Yleensä Teekkaripiireissä on sekasaunat, mutta ainakin fuksi-infossa tarjotaan mah-
dollisuus ”ujojen poikien saunaan”.
 
#Laulaminen: Teekkarit laulavat mieluummin kuin hyvin. Laulanta on Teekka-
rikulttuurin ehkä tärkein ja huomiota herättävin osa. Oululaisten Teekkareiden 
yhteisestä laulukirjasta, Laulukalusta, löytyy sopiva laulu tilanteeseen kuin tilantee-
seen. Laulantaa pääset harjoittelemaan lauluilloissa yms. tilaisuuksissa, joista löytyy 
yksikin Teekkari. Teekkarihymni lauletaan aina puoliltaöin, sanat löytyvät tämänkin 
opuksen takaa.
 
#Tempaus: Suuren teekkarijoukon yhdessä tekemiä voimannäyttöjä, joiden tar-
koituksena on kerätä suuren yleisön huomio, edistää yleistä hyvinvointia tai olla 
muuten vaan hauska. Tempaus on yksi vanhimmista Teekkariperinteistä, ja perimä-
tiedon mukaan juuri Teekkarit ovat alunperin keksineet sanan ‘tempaus’, joka on 
sittemmin jo vakiintunut suomen kieleen. Tempauksella otetaan kantaa yleismaail-
mallisiin (joskus jopa poliittisiin) asioihin, kerätään varoja hyväntekeväisyyteen tai 
muuten vaan tehdään porukalla vaikkapa jokin maailmanennätys.
 
#Jäynä: Teekkarihuumoria parhaimmillaan. Jäynät ovat yksittäisen Teekkarin tai 
pienen porukan tekemiä ilkikurisia, mutta hyväntahtoisia käytännön piloja, jotka 
eivät loukkaa ketään fyysisesti, eivätkä jätä pysyviä psyykkisiäkään traumoja. Jäy-
nääminen on hauskaa sekä jäynääjistä, mahdollisesta yleisöstä, että jäynättävästä 
(ainakin jälkeenpäin). Kansalliset jäynäkisat järjestetään syksyllä, Oulun paikalliset 
keväällä ennen Wappua.

 
#Sitsit: Teekkareiden illal-
listapahtuma, joihin liittyy lä-
heisesti pitkä pöytä, laulanta, 
snapsit, kiertopuheet ja totta-
kai hyvää ruokaa ja juomaa. 
Sitseille pukeudutaan yleensä 
tavallista hienommin, yleen-
sä jopa pukuun/iltapukuun. 
Ruokaillessa noudatetaan 
hyviä tapoja ja ollaan kohteli-
aita. Lähes kaikissa Teekkarei-
den vuosijuhlissa ohjelmaan 
kuuluu sitsit.
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 #Speksi: (lat. spectaculum) Humoristinen kokoillan kestävä interaktiivinen mu-
siikki-näytelmä. Yleisö pääsee vaikuttamaan näytelmän kulkuun huutamalla näyt-
telijöille ohjeita. Kohtaus esitetään uudestaan improvisoituna, kun yleisö huutaa 
‘omstart’,  joten näyttelijöiltä vaaditaan laulutaidon lisäksi poikkeuksellista impro-
visointikykyä. Perinteisesti Tampereen NääSpeksi tekee kiertueensa marraskuussa, 
Otaniemen TeekkariSpeksi kiertää yleensä maaliskuussa. Oulussa speksikulttuuria 
herättelee eloon yhdistys nimeltään Konjakki.
 
#Excursio: Opintomatka jollekin 
muulle paikkakunnalle Suomessa tai 
ulkomailla. Voi kestää päivän, viikon 
tai jopa useita viikkoja. Excursiolla 
vieraillaan alan (ja “alan”) yrityksis-
sä, tutustutaan muiden paikkakuntien 
opiskelijoihin ja muihin natiiveihin, 
sekä pidetään hauskaa yhdessä ja 
erikseen. Kotimaan excursioissa mat-
kustusväline on yleensä bussi.

Parhaiten opit tuntemaan Teekkaripe-
rinteet olemalla aktiivisesti mukana 
kilta- ja muussa Teekkaritoiminnassa. 
Teekkarikulttuurilla on vahvat perin-
teet, joita meillä kaikilla on velvollisuus 
vaalia ja ylläpitää! Teekkarikulttuuri ei 
ole pelkästään juomakulttuuria, vaan 
osaamme (tarvittaessa) pitää haus-
kaa myös selvin 
päin. 
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Teekkarilakki omaa Teekkareiden keskuudessa samankaltaisen arvoaseman kuin si-
niristilippu Suomessa. Tupsulakki on ollut Teekkareiden tunnuskuva jo yli 100 vuot-
ta, joten sen käytöstä on määrättyjä sääntöjä: Lakkilaki ja -asetus, jotka sinunkin 
tulee opetella tuntemaan ja noudattaa. Harjoittele Lakin käyttöön liittyviä perinteitä 
fuksilakkisi kanssa.

Oululainen Teekkarilakki poikkeaa mui-
den Teekkaripaikkakuntien Lakeista - sen 
esikuvana on neljän tuulen hattu, jota 
yksinkertaistettiin ja lisättiin lippa ja tupsu. 
Lakkiin liittyvät perinteet eroavat jonkin 
verran eri teekkaripaikkakuntien välillä, 
tässä muutamia oululaisia Lakkia koske-
via sääntöjä: joita sinunkin tulee noudat-
taa: 
 
- Lakin tupsunaruun solmitaan jokaisen 
Oulussa vietetyn TeekkariWapun kunni-
aksi solmu - näet siis tupsunarusta suo-
raan Teekkarin vuosikurssin. Tupsunaruun 
mahtuu vain 4 solmua, joten vuosikurssi 
n solmii tupsunaruunsa silmukan. Teek-
karin mahdollisesti valmistuessa solmut 
avataan.
 
- Jokaisella killalla on oma lakkikokardin-
sa, jota ilman Teekkarilakkia ei saa pitää. 
Siispä näet oululaisesta Teekkarilakista 
myös alan, jota Teekkari opiskelee. OTY:
llä ja useimmilla killoilla on myös halli-
tuskokardit, 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 läh-
tien syyskuun viimeisen päivän Lakinlaskiaisiin saakka. Muuna aikana täytyy olla 
OTY:n hallituksen myöntämä Lakkilupa.

Miten ja milloin sinä saat oman Teekkarilakkisi?

Teekkarilakki

Fuksiopus 2004
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lauluhaluiset ovat tervetulleita.
TEMPAUS: Opiskelijoiden suorittama teko 
tai tapahtuma, jolla pyritään tuomaan esille 
jokin ajankohtainen asia ja julkisuuden kautta 
edistämään sen yleishyödyllistä toteutumista. 
Esim. kylpyammeella melomisen ME, saunan 
vetämisen ME, Hot Shottien imemisen ME ja 
tuoreimpana valtakunnallinen Teekkaritem-
paus sohvakuolemia vastaan.
TENTTITULOKSET:  Lista, josta katsotaan 
ensin oma nimi ja arvosana, (jos löytyi) ja 
lopuksi katsotaan saivatko kaverit parem-
man. Löytyy ilmoitustauluilta ja osa tulee 
myös sähköpostina.
TUTA: Tuotantotaloutta opiskelevien pieni, 
mutta aktiivinen kilta. Haalarin väri vaihtelee 
vuosikursseittain tumman vihreästä vaalean 
turkoosiin. 
UNIRESTA: Yliopiston ruumiillisen ravinnon 
lähde. Erilaisia ja eri tasoisia ruokailupaikkoja 
on tarjolla useita. Maisemat ratkaisee. Ruo-
kalajin nimi ei välttämättä vastaa sisältöä. 
Teemaviikot tuovat vaihtelua.
WAPPU: Teekkarin joulu ja juhannus. Se on 
koettava itse. Wapun suuri kunnioitus ilme-
nee myös kirjoitusasusta. Wapun odottelu 
alkaa jo juhannuksen tienoilla.
WIRSU: Hyödyllinen kapistus etenkin bileissä 
ja excuilla. Tästä koneteekkareiden laulukir-
jasta löydät kaikki ne laulut, joita laulukalussa 
ei ole.
WWW: Yksi tiedonhakuapu. Kuivasurffailu 
onnistuu myös talvella.
YKHS: (Ystävällinen Kaunohiihtoseura) Lue 
esittely seuraavalta sivulta.
YKÄ: Konekillan ylläpitämä yli 70 vuotta 
vanha paloauto. Käytetään varsinkin Wap-
puna.
YMP: Ympäristötekniikkaa opiskelevien kilta. 
Prosentuaalisesti naisvaltaisin teekkarikilta, 
naisia yli puolet. 
YLIOPPILASKUNTA: Kaikki yliopiston opis-
kelijat. Pakollinen, vuosittainen jäsenmaksu 
suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto (37 
jäsentä), jonka keskuudesta valitaan ylioppi-
laskunnan hallitus. Edustajistovaalit järjeste-
tään kahden vuoden välein, seuraavan kerran  
ensi vuoden syksyllä. Muistakaa siis äänestää 
Teekkareita päättämään yhteisistä asiois-
tamme!
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 taidekor-
keakoulujen opiskelijoiden terveydenhuollos-
ta. Tarjoaa edullista terveydenhoitoa yliop-
pilaskunnan jäsenille.
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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 pien-
ryhmäohjaajalta tai OTY:n sivuilta (hinnaston osoite on http://www.oty.fi/suomi/yh-
distys/hinnastot/). Itse Teekkarilakkitilaus tehdään OTY:n toimistolla Teekkaritalolla 
usein pienryhmittäin. Tilausta tehdessä mukana tulee olla tosite maksetusta Lakista 
(kokardi kuuluu hintaan) ja mahdollisesti OTY:n jäsenmaksusta. Lisäohjeita saat 
kiltasi fuksi-infossa, jossa myös tapahtuu Lakin sovittaminen. Lakkia voi toki myös 
sovittaa Teekkaritalolla tilausta tehtäessä, mutta etukäteen sovittaminen nopeuttaa 
päivystystoimintaa huomattavasti. OTY:n jäseneksi liittyessäsi saat kaupanpäälle 
myös Laulukalun.

Teekkarilakin saaminen Wappuna edellyttää fuksilta seuraavia seikkoja:

- Fuksi on kerännyt rittävän mää-
rän (väh. 32p ja 3p/kohta) pis-
teitä 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 luonnonvedessä Wap-
puaattona
- Fuksi on vastaanottamassa 
Teekkarilakkiaan Wappuaamu-
na klo 04.30 Rauhalassa (Lakit 
laitetaan OTY:n puheenjohtajan 
käskystä yhtäaikaisesti päähän 
tasan klo 5.00)

Jos jokin edellä mainituista Lakin 
saamisen edellytyksistä jää fuksil-
ta täyttämättä, saa fuksi lakkinsa 
vasta äitienpäivän surulakitukses-
sa Teekkaritalolla.
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Teekkarinhan tunnistaa rempseän ja vallattoman käytöksensä ohella tietysti tupsula-
kistaan. Lakkilain ja –asetuksen mukaan arvonimi Teekkari tulee jokaisen tekniikan 
ylioppilaan ansaita.

Vaikka vanhempien tieteenharjoittajien meno näyttää monesti aika rankalta ja hur-
jalta, se ei tarkoita sitä, että Teekkareilla olisi lupa tehdä ja käyttäytyä ihan miten 
sattuu. Se tulisi myös fuksin painaa pienoiseen päähänsä.

Teekkarina oleminen on jo sinänsä erikoisasema. Teekkarit mielletään yleensä opis-
kelijoiksi, jotka lauleskelevat mitä ihmeellisimpiä lauluja, harrastavat teekkarihuu-
moria (jäynät), ovat ankaria bailaajia ja pitävät joskus hieman älämölöä. Kolikon 
kääntöpuolihan on jotain tähän suuntaan: Teekkarit kännäävät, laulavat rivoja 
lauluja, sotkevat ja oksentelevat joka paikassa, harrastavat ilkivaltaa ja varastavat 
liikennemerkkejä...

Tällainen kuva ei ole mainostamisen arvoinen, joten jo fuksin tulisi oppia kanta-
maan vastuuta omasta käyttäytymisestään, ja tarvittaessa kaverinkin käyttäytymi-
sestä. Varsinkin ihmisten ilmoilla tupsulakit ja haalarit päällä tulisi miettiä millaista 
kuvaa antaa edustamastaan laumasta. On periaatteessa aivan sama mitä käm-
määt ilman “virka-asua”, kunhan et mainosta olevasi Teekkari (älä silti kerro pam-
puttavalle 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 ope-
tella. Fuksina voit harjoitella Lakin käyttämistä 
fuksilakin kanssa. Lisäksi tulisi oppia tuntemaan 

oululaisen Teekkarilakin historia, jotta osaisi vas-
tata esimerkiksi 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 avojaloin lähimmästä saunasta 
viuhahtelevat yksilöt voivat loukata jalkansa lasinsiruihin. Jo leikki-ikäiset 
tietävät, että roskat viedään roskikseen, joten sen ei luulisi olevan liikaa 

vaadittu Teekkarilta / fuksiltakaan.

TEEKKARI 
ARVONIMI JOKA PITÄÄ ANSAITA
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Omien rajojensa tunteminen
Teekkarin tulisi tuntea omat rajansa alkoholin suhteen, ja tietää milloin ne voi rau-
hassa ylittää (jos muka haluaa). Yhdeksän pitkän jälkeenkään et omista 60% ka-
pakan naisista tai miehistä, ja tanssipartneri on tanssimista eikä kännistä nojailua 
varten.
 

Asiallinen ja kohtelias käy-
tös 
Käytös kaikkia ihmisiä (ja eläimiä) koh-
taan (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 saattaa 
jopa nostaa onnistumisprosenttiasi vas-
takkaisen sukupuolen kanssa. Jos joudut 
potkaisemaan haalariasi tietääksesi onko 
joku sen sisällä, kannattaa harkita pientä 
siistimistä.
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Oulun Teekkariyhdistys ry toimii kaikkien Teekkarikiltojen yhteistyöelimenä. OTY:n 
tehtävänä on järjestää Teekkareiden yhteisiä tapahtumia, pitää yllä yhteistyötä mui-
hin teekkariyhteisöihin Suomessa, muiden alojen opiskelijoihin, tiedekuntaan sekä 
järjestöömme Tekniikan Akateemisten liittoon, TEK:iin. 

Maksettuasi OTY:n ainaisjäsenmaksun saat monenlaisia hyötyjä jäsenyydestäsi. 
Merkiksi jäsenyydestäsi saat jäsenkortin, Teekkarikortin, jolla saat alennuksia muun 
muassa OTY:n järjestämien tapahtumien pääsymaksuista. Jäsenmaksuun sisältyy 
myös Teekkareiden oma laulukirja, Laulukalu.

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

OTY:n tiedotuskanavina toimivat nettisivut, ilmoitustaulut ja sähköposti. Liity siis kil-
tasi postituslistalle, sillä sitä kautta tieto kulkee sinulle varmimmin. Lisäksi OTY:lla 
on oma lehti, Teksuutimet, joka ilmestyy muutaman kerran vuodessa. Käy lukemas-
sa lisää OTY:sta sivuiltamme http://www.oty.fi.

OTY:yn kuuluu hal-
lituksen lisäksi myös 
erilaisia toimikuntia, 
kuten fukseille suun-
natut tapahtumat or-
ganisoiva Fuksijaos 
ja Wappua valmiste-
leva Wappucomitea. 
Jos yhdistystoiminta 
kiinnostaa sinua, liity 
ihmeessä joukkoom-
me!

OTY päivystää Teek-
karitalolla maanan-
ta i s in  k lo  11.00-
14.00. Tervetuloa 
käymään!

Oulun Teekkariyhdistys



Oulun Teekkariyhdistys ry
Hallitus 2005

oty@oty.fi 

Puheenjohtaja
Lasse Määttä
puheenjohtaja@oty.fi 
puh: 041 550 9015 Taloudenhoitaja

Juha Tiensyrjä
taloudenhoitaja@oty.fi 

puh: 044 550 0133
Sihteeri
Mikko Heiskanen
sihteeri@oty.fi 
puh: 040 715 2744 Kulttuurisika 

Johanna Päkkilä
kulttuurisika@oty.fi 
puh: 040 706 6578

Fuksivastaava (vpj)
Anne Lukkarila
fuksivastaava@oty.fi 
puh: 041 435 6097 Isäntä

Katri Pitko
isanta@oty.fi 

puh: 040 737 3728
Suhdevastaava
Heini Hämäläinen
suhdevastaava@oty.fi 
puh: 040 731 8246

Tiedotusvastaava
Jouni Knuutinen

tiedotusvastaava@oty.fi 
puh: 050 363 9342KOPO-vastaava

Olli Huoviala
kopo@oty.fi 
puh: 041 549 4894

Oulun Teekkariyhdistys ry
Kalervontie 7
90570 OULU

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

E-mail: oty@oty.fi 
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Moi!

Tervetuloa opiskelemaan arkkitehtuuria meidän fuksivastaavienkin puolesta. Niin 
kuin varmaan joka paikassa sanotaankin, arkkitehtuurin osasto eroaa muusta yli-
opistosta siinä, että se sijaitsee Oulun keskustassa. Ja tietysti siinä, että yliopiston 
parhaimmat tyypit opiskelevat juurikin siellä.

Muutaman sadan metrin päässä torinrannan tuntumassa olevasta koulustamme si-
jaitsee toinen arkkarien tukikohta, nimittäin kiltatalo, jonka ovat kymmenisen vuot-
ta sitten silloiset kilta-aktiivit nykyiselle paikalleen Pikisaareen siirtäneet. Kiltataloa 
vuokrataan ulkopuolisille, mutta se on jatkuvasti myös kiltalaisten omassa, ahke-
rassa käytössä.

Kiltatalosta pääsemmekin kömpelön aasinsillan kautta juhliin, joita riittää pitkin 
vuotta paitsi kiltatalolla myös kaupungin yökerhoissa ja baareissa. Meidän kiltam-
me järjestämistä pippaloista täytyy mainita ainakin syksyllä järjestettävät barbaariset 
bakkanaalit ja killan pikkujoulut. Arkkarit ovat myös enemmän kuin tervetulleita 
kaikkiin teekkaritapahtumiin, sillä mekin kuulumme teknilliseen tiedekuntaan. Toi-
vottavasti ensi Wappuna mahdollisimman moni teistä saa painaa Teekkarilakin 
päähänsä.

Bileviritysten lisäksi killalla on tietysti myös muunlaista toimintaa. Viime lukuvuonna 
killalla oli pari viikoittaista sählyvuoroa ja yksi koripallo-/sisäfutisvuoro läheisellä 
liikuntasalilla. Taisipa tyttöjen sählyjoukkue voittaa oikein pronssia yliopiston säh-
lysarjassa. Toivottavasti vuorot jatkuvat tänäkin vuonna. Lisäksi joka tiistai kiltatalo 
on varattu kiltalaisten saunailtaa varten, joten tekemistä pitäisi riittää vapaa-aika-
nakin.

Toivottavasti näemme teitä mahdollisimman paljon 
mukana kaikissa tapahtumissa ikään ja sukupuoleen 
katsomatta. Meille saa soittaa, jos tulee hätä. Hyvä 
hei!

Arkkkitehtikilta

Eetu, 044-5617784

Eeva, 044-3000712
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Hei ja onnittelut tuoreelle konefuksille loistavasta valinnasta. Olet pää-
tynyt Ouluun opiskelemaan konetekniikkaa, aloista monipuolisinta, 

kauneinta ja komeinta. Tervetuloa Koneteekkareiden vauhdikkaaseen joukkoon. 
Nyt sinulla on mahdollisuus liittyä killoista näkyvimpään ja parhaimpaan eli KO-
NEKILTAAN. 

Oulun yliopiston koneinsinöörikilta ry on perustettu ajamaan konetekniikan opis-
kelijoiden etuja joskus niin kovassa opiskelumaailmassa. Vuosittain valitaan uudet 
killan hallituksen jäsenet ja joukko toimihenkilöitä. Sinullekin, konefuksi, ovat ovet 
avoinna hallitukseen ja toimihenkilöiden toimiin, sekä mahdollisuus äänestää niitä 
valittaessa, sillä olet Konekillan täysivaltainen jäsen.   

Kilta tarjoaa kiltalaisille monipuolista toimintaa. Meillä on omia urheiluvuoroja 
niin salibandyn kuin sulkapallonkin osalta. Lisäksi kilta järjestää kiltahuonetalkoita 
rakkaalla kiltahuoneellamme ja silloin tällöin hulvattomia saunailtoja sekä excursi-
oita eri puolille Suomea. Konekilta osoittaa näppäryytensä varsinkin tempausten ja 
bileiden järjestämisessä. Laskiaisena kilta järjestää talven massiivisimmat bileet, hy-
väntekeväisyysmyyjäiset ja asiaankuuluvan mäenlaskukilpailun. Ennen Wappua jär-
jestämme köydenvetokilpailun, joissa yliopisto-opiskelijat ottavat mittaa toisistaan. 
Konekillassa pidetään huolta myös teekkarilaulukulttuurista, sitä varten jokaisen 
haalareiden taskusta löytyy koneteekkareiden oma punakantinen laulukirja Wirsu. 

Konekilta on kuuluisa muutamista arvokkaista punaisista kulkuneuvoistaan. Killan 
silmäterä on vm.-28 oleva paloauto Ykä. Ykän kyytiin kiltalaiset ovat aina tervetul-
leita. Muita kulkuneuvoja ovat maasturi Mellakka, moottoripyörä Jawa sekä pari 
potkulautaa jotka kaikki ovat kiltalaisten käytössä. Rassailusta kiinnostuneet fuksit 
ovatkin tervetulleita pitämään huolta ajokkiemme hyvinvoinnista vanhempien tie-
teenharjoittajien johdolla. 

Fuksivuoden aikana Sinusta kasvatetaan touhukas ja aktiivinen koneteekkari, jonka 
merkiksi saat Wappuaamuna valkoisen teekkarilakin jota komistaa hieno konekillan 

kokardi. Sitä ennen sinulla on kuitenkin paljon tekemis-
tä. Ole itse aktiivisesti mukana kiltatoiminnassa, kukaan 
ei tule hakemaan sinua 
kotoa. Ja lopuksi: kil-
tatoiminta ei sulje pois 
opinnoissa menestymis-
tä ja päinvastoinĐ

Konekillan kotisivut: 
http://palkki.oulu.fi

Konekilta

Anna-Maija Arola
Fuksipaimen

040-7254156
arola@palkki.oulu.fi 

Maija Rossi
Fuksiohjaaja

050-3070249 
maijaros@palkki.oulu.fi



Heipparallaa ja TERVETULOA TUTALLE! 

Onnea, onnea, onnea vaan, optiosalkku ja perunamaa! Olet päätynyt kertakaikkisen lois-
tavaan valintaan ja tullut Ouluun lukemaan tekniikan aloista kuninkaallisinta – tuotantota-
loutta! Tutalaisuuteen kuuluu opiskelun ohessa paljon kivaa ja hauskaa, siitä pitää huolen 
oma kiltamme OPTIEM, jonka riveissä et voi välttyä uusilta ystäviltä ja riemukkaalta opis-
kelijaelämältä. Pääset mukaan porukkaan, jossa ei tarvitse turhia murehtia.

Seuraavassa on tuta-taajuudelle virittäytymisen avuksi muutamia olennaisia termejä, jotka 
kuvaavat tutalaisuuden peruselementtejä. Näihin törmäät takuulla jatkossa useammin kuin 
kahdesti.
AKTIIVISUUS: Avainsanoja killassamme. Olemme ehkä pieni, mutta sitäkin aktiivisempi 
poppoo. Myös Sinä saat opiskeluajastasi eniten irti olemalla aktiivinen osallistuja. Koke-
mus puhuu.
HALLITUS: Vuosittain valittava poppoo, joka pyörittää kiltaa ja sen aktiviteetteja. Hallitus 
tekee johtajan päätöksiä yhteisen edun nimissä ja puolesta. Hallitus kokoontuu viikoittain 
ja kaipaa myös tuoretta verta ja jatkuvuutta = fukseja.
KILTA: Opiskelijajärjestö, johon voit halutessasi liittyä, kuin toinen perhe. Kuulumme 
muiden teekkarikiltojen lailla Oulun Teekkariyhdistys ry:hyn. Oma huoneemme, jossa voi 
virkistäytyä ja hakea kaltaistensa seuraa, sijaitsee vielä toistaiseksi prosen käytävällä pom-
misuojassa. Värimme on vihreä ja logomme on soikea, ikää killalla on 14 vuotta.
LAATTA: Kiltalehtemme, ikioma äänitorvemme, joka lennähtää neljästi vuodessa. Laatta 
iacta est!
ME-henki: Anfield Roadin kyltti ”You’ll never walk alone” on suoraan meiltä lanseerat-
tu!
URHEILU: ”Voittiko ne tutalaiset tämänki!?!?” Killallamme on vahvat ja menestyksekkäät 
perinteet yliopiston urheilulajeissa kuten salibandyssä, kaukalopallossa ja pesiksessä. Myös 
killan sisällä urheillaan kovasti: Sähliem, Beachiem yms. – cupit, Pöytälätkän KM, Kyykän 
KM…tule mukaan! Urheilujen ohella myös korttipeliurheilu on nostanut päätään Tuppie-
min muodossa…
Että eiköhän se siitä lähde rullaamaan! Tutalaisuus valtaa sinut ennen kuin huomaatkaan. 

Yksin ei tätä ruusuista tuta-taivalta tarvitse (eikä saa) aloit-
taa: pienryhmäohjaajat ja fuk-
sivastaavat kuuntelevat huolia 
ja vastaavat kysymyksiin, usein 
vaikkei kysyttäisikään. Neuvoja 
toki voi kysyä keltä tahansa van-
hemmilta tallaajilta asiassa kuin 
asiassa; tutalla kun kaikki tunte-
vat kaikki, niin ketään ei tarvitse 
ujostella. 

Kurkkaa vielä www.optiem.fi

Optiem

Laura Niskala
fuksi- ja kulttuurivastaava

niskalau@mail.student.oulu.fi

Laura Piila
fuksiapuri

laurapii@mail.student.oulu.fi

Onnea, onnea, onnea vaan, optiosalkku ja perunamaa! Olet päätynyt kertakaikkisen lois-
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Laura Piila
fuksiapuri

laurapii@mail.student.oulu.fi

Tervehdys tieto-/infofuksi!

Onnittelut loistavasta valinnastasi ja lämpimästi tervetuloa kiltaamme!

Oulun Tietoteekkarit ry eli OTiT on toiminut tietotekniikan opiskelijoiden kiltana jo 
lähes 17 vuotta, ja tänä syksynä neljättä vuotta myös informaatioverkostojen opis-
kelijat ovat majoittuneet sen siipien suojaan. Kilta tarjoaa kaikille jäsenilleen har-
rastus- ja vapaa-ajantoimintaa, opiskeluun liittyviä palveluita, erilaisia tilaisuuksia, 
hauskanpitoa ja mikä parasta; noin 900 uutta kaveria! Yksin ei siis tarvitse jäädä, 
ja siitä huolehtivatkin ensimmäisenä opiskeluvuotenasi pienryhmäohjaajasi sekä 
me fuksivastaavat.

Kiltamme tukikohtana toimii kiltahuone, johon tutustut yhdessä pienryhmäsi kanssa. 
Kiltahuoneelta löydät mm. paljon pelejä (esim. biljardi), edullista kahvia ja muuta 
juotavaa, TV:n, X-boxin, tietokoneita, sohvia (joihin on mukava upota rankan opis-
kelun jälkeen/sijasta) sekä paljon muita kiltalaisia joihin tutustua! Pienryhmäohjaa-
jaltasi kuulet lisää killastamme ja sen toiminnasta, sekä opiskeluun liittyvistä asiois-
ta. Toivotammekin sinulle antoisaa ja iloista ensimmäistä vuotta tietotekniikan tai 
informaatioverkostojen parissa, sekä aurinkoista syksyä!

Käy myös surffaamassa kotisivuillamme, http://www.otit.fi

Oulun Tietoteekkarit

Apufuksivastaava
Timo Sarpola

timosarp@ee.oulu.fi

Fuksivastaava
Laura Kemppainen
loora@ee.oulu.fi
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Infonia on informaatioverkostojen ammattiainekerho.

Informaatioverkostojen opiskelijoille perustettiin oma ammattiainekerho Infonia 
viime tammikuussa OTiTin alaisuuteen. Vaikka kerho onkin vasta vajaan vuoden 
ikäinen, on joitain perinteitä jo syntynyt. Fuksitytöt uivat Wappuna ampparipuvuissa 
ja fuksipojat kukkasina. Syksyllä järjestämme uusille ja vanhoille infolaisille tutustu-
misillan, joka tunnetaan nimellä info-ilta. Ja tietysti luvassa ovat myös pikkujoulut. 
Tapahtumia järjestetään sitä mukaa kun saadaan ideoita.

Toivotamme kaikki infolaiset tervetulleiksi kerhoon ja tapahtumiimme!

Lisätietoja osoitteesta http://www.otit.fi/~infonia/

Infonia
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Prosessikilta
Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan prosessitekniikan osaston opiskelijoiden oma 
ainejärjestö, prosessikilta, on perinteikäs teekkarihenkinen yhteisö. Prosessikilta on pe-
rustettu vuonne 1961 teollisuusinsinöörikillan nimellä ja on maineikkaasti kantanut 
Mustaa Nuolta, prosessikillan ”kaikki virtaa” –nimistä logoa siitä lähtien.

Prosessikiltaan voivat liittyä kaikki prosessitekniikan osastolla Oulun yliopistossa opis-
kelevat teekkarit ja fuksit. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita killan toimintaan ja tekemistä 
sekä virikkeitä riittää kaikille halukkaille. Virkeän opiskelijayhteisön hamaan tulevaisuu-
teen jatkuvasta toiminnasta vastaa teekkariperinteitä kunnioittava, osaava ja idearikas 
killan hallitus. Hallitus valitaan syksyisin vaalikokouksessa, jossa jokaisella paikalla ole-
valla kiltalaisella on äänioikeus sekä oikeus itse asettua ehdolle johonkin virkaan halli-
tuksessa. 

Jotta ensimmäisen vuoden opiskelijat, fuksit, saisivat ensimmäisenä Wappunaan teekka-
rin arvon ja lakin, saavat he erikoiskohtelua, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostus 
kiltaan ja sen toimintaan sekä opettaa teekkarihengen ja –kulttuurin sisältöä ja merki-
tystä. Toiminnan tarkoituksena on myös aktivoida ja valmistaa fukseja tulevaisuudessa 
jatkamaan killan kunniakasta taivalta.

Prosessikilta on tunnettu laajalti paitsi osaavista ja hauskanpidon taitavista teekkareis-
taan, niin myös kiltalehdestään Porlesta, Oulun Virallisen Mallasappron järjestämisestä 
sekä Wappuna järjestettävistä Kirkkovenesouduista ja Jälkisouduista. Kilta tekee vuo-
sittain kolme eri mittaista, eri puolille Suomea, teollisuuteen suuntautuvaa excursiota: 
Fuksicursion, Kotimaan Pitkän ja Könsycursion. Lisäksi kilta järjestää jäsenilleen paljon 
muutakin toimintaa, mm. laskettelureissun kevättalvella sekä elokuvailtoja ja talkoita 
kiltahuoneella.

Urheilu on lähellä prosessiteekkarin sydäntä ja kilta osallistuu mm. yliopiston palloilu-
sarjoihin ja järjestää omia urheilurientoja. Prosessikilta myös kehittää ja ylläpitää aktii-
visesti suhteitaan yritysmaailmaan, jossa ovat tulevien diplomi-insinöörien mahdolliset 
työpaikat.

Prosessikillan henkisen elämän ja operatiivisen toiminnan ehdoton hermokeskus on 
oma tunnelmallinen ja kotoisa kiltahuone, joka sijaitsee aivan prosessitekniikan osas-
ton tuntumassa yliopistolla. Kätevimmin lisätietoa ja helpon tilaisuuden prosessikillan 

toimintaan saa tulemalla reippaasti kil-
tahuoneelle ja esittelemällä siellä itsen-
sä vanhoille konkareille. Tietoja killan 
toiminnasta ja tempauksista saa myös 
killan ilmoitustaululta, nettisivuilta sekä 
Porlesta.

Hullun hauskaa fuksivuotta toivottele-
vat Eliisa ja Jukka.



38

Tervehdys tuleva sähköfuksi!

Iso käsi loistavasta valinnasta ja lämpimästi tervetuloa iloiseen joukkoomme! Säh-
köinsinöörikilta on yliopiston suurin, kaunein ja mahtavin kilta ja mikä parasta 
se on olemassa juuri sinua varten. Muista meidät erottaa sinisistä haalareista ja 
mahtavasta menosta. Kahvia nautimme luonnollisesti koko yliopiston hienommalla 
kiltahuoneella.

Kilta järjestää vuoden mittaan lukemattomia tapahtumia joissa voit olla mukana ja 
joihin voit vaikuttaa. Järjestämämme tapahtumat tarjoavat jokaiselle jotakin, joten 
ei muuta kuin mukaan vaan! Sinulle killan ensimmäisiä tapahtumia tulevat olemaan 
fuksi-info ja fuksicursio. Urheilulajeista on tarjolla koripallo ja sulkapallo vuoroja, 
salibandyä ja pöytälätkää (sekä kuviokelluntaa) muutamia vain mainitakseni.

 Pienryhmäohjaaja, eli PRO, tulee opastamaan sinut yliopiston saloihin ja auttaa 
sinua niin opiskeluun liittyvissä pulmissa kuin kiltahuoneella viihtymisessäkin. 

Killan toimintaa pyörittää hallitus ja sen apuna häärivät toimihenkilöt. Jokaiselle 
löytyy mielenkiintoista toimintaa ja jokaisella on mahdollisuus päästää siihen toi-
mintaan mukaan. Kaikki innokkaat hakijat otetaan aina riemulla vastaan. 

Kilta tarjoaa juuri sitä pientä taukoa opiskelun kiivaaseen rytmiin, se tarjoaa mah-
dollisuuden nauttia opiskelijaelämästä ja nähdä opiskelun yliopistossa aivan uu-
desta näkökulmasta. Tervetuloa kiltahuoneelle tutustumaan sähköteekkareihin, 
nauttimaan killan tarjoamista palveluista ja ottamaan kaikki irti opiskeluajastasi. 
Lisää tietoa meistä löydät osoitteesta http://www.sik.fi.

Sähköinsinöörikilta

Fuksivastaava
A.Doubrovitski eli Doubro  

fuksivastaava@sik.fi 

Fuksipaimen
Laura Mämmioja
fuksipaimen@sik.fi



Ympäristörakentajakilta
Karvainen tervehdys Sinulle, tuore YMPfuksi!

Ympäristötekniikka opiskelualana on kuin Biltemasta ostettu 87 -osainen työkalu-
sarja takataskussa – sille löytyy käyttöä yllättävissäkin paikoissa eikä se koskaan 
jätä pulaan. Haluamme siis onnitella juuri Sinua, uusi YMPfuksi, spektaakkelimai-
sen loisteliaasta valinnasta ja toivottaa Sinut tervetulleeksi joukkoomme vihreään.

Sinunkin kiltasi on Ympäristörakentajakilta, jonka me ympäristötekniikan osaajat 
aikoinaan saimme perintönä Rakentajakilta ry:ltä. Kiltamme jäseniksi voivat liittyä 
kaikki ympäristötekniikan opiskelijat. Vuotuisen sisäänottomme pienuuden vuok-
si olemme teknillisen tiedekunnan pienimpiä kiltoja, mutta ei huolta – pieni on 
kaunista! Lisäksi pieni on suurta ja pienet sille. Kiinteään joukkoomme on helppo 
solahtaa mukaan ja siten päästä osalliseksi opiskelijaelämän tarjoamista nautin-
noista.

Kilta pitää huolen jäsenistään vuosittain valittavan hallituksen voimin. Tapahtumia 
löytyy laidasta laitaan - viikoittaisten urheiluvuorojen ja kotimaan excursioiden 
kautta suuriin Teekkaripileisiin ja ”ihan vaan huvin vuoksi” -saunailtoihin. Keskei-
senä pyhättönämme toimii Vihreiden naulakoiden takaa pommareista löytyvä kilta-
huoneemme, joka täyttyy päivittäin kahvin käyneestä lemahduksesta ja heikkolaa-
tuisten juttujen sorinasta. ”Siellä on kaikki, Heikki ja Maikki…”

Kiltamme tunnusmerkkejä ovat sauna ja naiset! Ympäristötekniikka on tekniikan 
aloista SE mediaseksikkäin ja eniten naisiin vetoava. Siksipä kiltamme jäsenistä 
enemmistö edustaa hamekansaa – kyllä, juurikin minihamekansaa! Aina Wapun 
tienoilla liikekannalle pannaan kiltamme ihmisvoimainen sauna, joka vetää kansaa 
ympärilleen kuin Antti Tuisku teinejä. Saunaa puolestaan vetävät kiltamme sinipu-
nakeltaisiin haalareihin sonnustautuneet soturit.

Tungehan siis sinäkin lusikkasi soppaan ja ala latkia. Tule mukaan kokemaan fuk-
sivuoden tarjoamat tiimellykset kera muiden saman alan opiskelijoiden. Kaikessa 

ja sitäkin seuraavissa asioissa voit 
olla yhteydessä alekirottaneisiin 
sekä pienryhmäohjaajaasi. Verkos-
toidu ja sosialisoidu, menesty ja 
pidä sikakivaa – me olemme mu-
kana (halusit eli et)!

Karvaisin törähdyksin Teitä juhlalli-
sesti tervehtien, Kirsi ja Anne

Fuksivastaava
Kirsi Haanpää
kirsimar@mail.student.oulu.fi

Fuksiapuri
Anne Simanainen

annesima@paju.oulu.fi
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Salut amis skieurs!

Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry on kesällä 2004 perustettu rekisteröity yhdistys, jonka 
tarkoituksena on edistää alppihiihtoharrastusta Oulun yliopiston opiskelijoiden keskuu-
dessa. Seura jatkaa Oulun Teekkariyhdistyksen alla toimineen YKHS:n pitkiä ja kun-
niakkaita perinteitä alamäkiurheilun saralla. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki opiskelijat 
ikään ja sukupuoleen katsomatta. Laskitpa sitten suksilla, laudalla, telluilla tai pulkalla, 
YKHS on oikea valinta, kun haluat lähteä reissuun hyvässä seurassa. 

Kaudella 2005-2006 YKHS järjestää jäsenilleen ainakin 
seuraavat reissut:

Hemavan Student Ski
Tammi-helmikuun vaihteessa Ruotsin Hemavanissa jär-
jestettävä legendaarinen opiskelijoiden laskettelutapahtu-
ma, jonne tulee osallistujia myös Ruotsista ja Norjasta.
Hiihto on hyvää, after ski mieletöntä. Usein myös before 
ja during ski. Hyvää harjoittelua alppimatkaa varten.

Alppimatka
Maaliskuun alussa järjestettävä laskureissu Alpeille. Tätä 
kirjoitettaessa matkakohdetta ei ole vielä päätetty. Viime 
vuosina nähtyjen Chamonix´n, Verbierin ja Engelbergin 
jälkeen luvassa on kuitenkin jokin Alppien ehdottomista 
helmistä, josta löytyy lukematon määrä rinteitä ja offa-
reita kaikkien makuun. Myös itse matka on jo elämys, 
paikan päälle mennään nimittäin Oulusta asti bussilla. 
Yli 40 tuntia aikaa tutustua muuhun porukkaan ja muistella menneitä reissuja. Nukku-
minen ei ole vaihtoehto;)

Avoimet kansalliset  
Keväällä järjestettävä päivän kestävä reissu johonkin koti/naapurimaan kohteeseen. Sa-
malla kisaillaan leikkimielisesti yliopiston mestaruuksista pujotteluradalla sekä klassikok-
si muodostuneessa Ö-sarjassa, jossa arvostellaan lähinnä suorituksen hulluutta.

Lisää toiminnasta seuran ilmoitustaululta T-käytävältä sekä seuran www-sivuilta.

Kaikki uudet opiskelijat innolla mukaan YKHS:n toimintaan. Jos laskuhenkiset kaverit 
puuttuvat, reissuilta niitä varmasti löytyy. 

Ystävällinen Kaunohiihtoseura

Alamäkivoittoista opiskeluvuotta YKHS:n puolesta toivottaa,
Tuomas Paso, Puheenjohtaja 

Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry
ykhs@oulu.fi www.ykhs.fi
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Tervehdys TEKistä! 

Onnittelut valinnastasi ja uudesta opiskelupaikastasi. Tervetuloa oululaisten teknii-
kan tekijöiden joukkoon!

Tekniikan kehitys on viime vuosina ollut voimakkaasti sidoksissa sähkö- ja tietotek-
niikan sovellutuksiin, mutta myös muilla aloilla, kuten metsä- ja metalliteollisuudes-
sa tehdään voimakasta kehitystyötä. Lisäksi uudempina asioina on alettu panostaa 
laatu- ja ympäristöasioihin.

Opiskeluun kannattaa nyt panostaa. Ammattiaineiden lisäksi työmarkkinoilla arvos-
tetaan tietotekniikka-, markkinointi- ja kielitaitoa sekä kokemusta taloushallinnosta 
ja ryhmässä työskentelystä. Nämä tiedot ja taidot yhdistettynä vahvaan ammattitai-
toon ja rautaiseen pohjakoulutukseen avaavat ovia tulevaisuudessa yhä parempiin 
työpaikkoihin.

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on valtakunnallinen diplomi-insinöörien, arkki-
tehtien ja teekkareiden etujärjestö. Jäseniä meillä on noin 62000, joista yli 24000 
on opiskelijajäseniä. Olemme lähettäneet Sinulle perustietoa ja liittymislomakkeen 
yliopiston materiaalin mukana. Samaa materiaalia saat myös pienryhmäohjaajal-
tasi sekä oman ainejärjestösi kiltayhdyshenkilöltä. Kuuluminen järjestöön on tietysti 
vapaaehtoista, mutta se on yksi parhaista kanavista saada tietoa tekniikan alan ja 
sitä ympäröivän yhteiskunnan tapahtumista. Lisäksi jäsenenä saat paljon rahanar-
voisia etuja - teekkarina täysin ilmaiseksi. Mukaan on jo tullut lähes 90 % teekka-
reista. TULE SINÄKIN!

Opiskelusi ovat vasta alussa ja edessäsi on pitkä ja kivinen tie kuljettavana, mutta 
sen ovat läpäisseet kaikki diplomi-insinöörit ja arkkitehdit, joten kyllä Sinäkin! Muis-
ta, että tehokas opiskelu vaatii vapaa-aikaa ja että opiskelija elämää voi viettää 
vain kerran. Viimeistään Fuksi-Wappuna huomaat, että kaikki onkin yhtä juhlaa…

Tekniikan Akateemisten Liitto - TEK

Tekniikan Akateemisten Liitto

Teekkariyhdysmies
Kaisu Keskiaho

Alueasiamies        
Jukka Orava     
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Kansainväliset asiat
VAIHDA MAISEMAA – LÄHDE VAIHTOON

Joka vuosi melkein 300 Oulun yliopiston opiskelijaa pakkaa tavaransa ja suuntaa 
ulkomaille suorittamaan osan opinnoistaan. Vaihto-opiskelu on mahdollista jokai-
selle yliopiston opiskelijalle ja vaihtoehtoja on lukuisia: Eurooppa, Pohjois-Amerik-
ka, Latinalainen Amerikka, Aasia, Afrikka…

Vaihtoon yleensä lähdetään kun perusopinnot ovat hallussa ja reissussa voi opis-
kella myös sivuaineita. Lisäksi kielitaito paranee ja sosiaalinen elämä kukoistaa, 
niin voi kertoa jokainen vaihdossa ollut opiskelija.

Yliopiston Kansainväliset asiat auttaa jokaista opiskelijaa vaihto-opiskelun suunnit-
telussa ja hakuprosessissa. KV-neuvonnasta (Opintokadulla) löytyy käsikirjasto jossa 
on materiaalia vaihtokohteista, yliopistoista, apurahoista ja paljon muuta.  Jokai-
selta laitokselta ja osastolta löytyy myös oma kv-koordinaattori jonka tehtävänä on 
myös avustaa opiskelijoita vaihdon ensi askeleissa. 

Fukseille järjestetään infotilaisuuksia syyslukukauden alussa joissa kerrotaan vaihto-
opiskelusta ja sen saloista. Kysy lähemmin asiasta omalta pienryhmäohjaajaltasi tai 
Kansainvälisistä asioista (international.office@oulu.fi).
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AIESEC

Formerly an French acronym for “Association Internationale des Etudiants en Scien-
ces Economiques et Commerciales”. Today, we no longer use this acronym as our 
membership has grown to encompass a much wider range of disciplines than only 
economics and commerce. Present in over 800 universities in 89 countries and 
territories, AIESEC, the world’s largest student organization, is the international 
platform for young people to discover and develop their potential so as to have a 
positive impact in society.

Towards this aim, we run more than 350 conferences, provide 3,500 work abroad 
opportunities, and offer over 5,000 leadership positions to our members each year. 
Together with a focus on building personal networks and exploring the direction 
and ambition of their future, AIESEC has an innovative approach to engaging and 
developing young people.

Our partner organizations, literally thousands from all sectors, look at AIESEC as a 
way to support the development of young people and to have access to high-po-
tential young talent from around the world.

Our alumni are leaders within these organizations and their communities – using 
the experience, skills, and increased vision that AIESEC gave them to be agents of 
positive change.

AIESEC is an international, non-political, non-profit, student-run, independent, edu-
cational foundation. It is comprised of students and recent graduates of institutions 
of higher education who are interested in economics and management. AIESEC 
does not discriminate on the basis of race, colours, sex, sexual orientation, creed, 
Religion, national or ethnic origin.

AIESEC facilitates international traineeship exchanges and supporting activities that 
provide practical learning experiences for our trainees and that facilitate the lear-
ning of our members and other stakeholders.

More information about local committee Oulu: www.student.oulu.fi/~aiesec and 
AIESEC in general: www.aiesec.org. Office at the University of Oulu is located in 
room SÄ103, office hours mon-thu 12-13. Questions can be addressed either di-
rectly to our mailing list aiesec-members@lists.oulu.fi or to local committee presi-
dent Maria Svenström, maria.svenstrom@aiesec.net.
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Maailman paras oululainen Teekkarikuoro TeeKu on vavisutta-
nut Oulun yliopiston musiikkimaailmaa jo 12 vuotta. Sekakuo-
ron toiminnan perusideana on pitää hauskaa laulamalla ja toisinaan myös yleisöä 
viihdyttämällä, taiteellisia tavoitteita kuitenkaan unohtamatta.

TeeKun ohjelmistoon kuuluu sekä perinteisiä Teekkari- ja juomalauluja että niin 
sanottuja tavallisia kuoroteoksia, kuten swingiä ja joululauluja. Kuoron tärkeänä 
tehtävänä on myös vaalia ja kehittää
oululaista Teekkarilauluperinnettä. TeeKua johtaa Oulun musiikkielämän hyper-
energinen monitoiminainen Maija Juntunen.

TeeKu on alusta alkaen ollut suosittu esiintyjä kiltojen ja opiskelijoiden tilaisuuksis-
sa, minkä lisäksi keikkoja tehdään myös yliopistomaailman ulkopuolella. Ohjel-
maan kuuluvat myös hulvattomat
laululeirit sekä pikkujoulut ja muut illanistujaiset.

Jos tunnet kiinnostusta huumoripitoiseen kuorolauluun ja olet valmis nauramaan 
paljon, TeeKu voi olla se REAL THING! Kuoroon otetaan uusia laulajia syys- ja ke-
vätlukukausien alussa. Laulukokeita ei TeeKussa tunneta.

TeeKun löydät myös osoitteesta http://www.teeku.oulu.fi/, josta voit tarkastaa muun 
muassa harjoitusajat. Lisätietoja voit kysyä sähköpostitse TeeKun hallitukselta osoit-
teesta hallitus@teeku.oulu.fi tai puhelimitse puheenjohtaja Teemu Haapalalta nu-
merosta 040 596 6985.

Oulun Teekkarikuoro 
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Ihminen on sitä mitä se soittaa… Teekkaritorvet on Oulun yliopiston puhallinor-
kesteri, jolle on kertynyt ikää tänä syksynä jo 35 vuotta. Aktiivisia soittajia on noin 
kolmekymmentä, joista nykyään hienoinen enemmistö on naisia. Bändi koostuu 
puhaltajista ja lyömäsoittajista, ja myös hanuristeja on legendojen mukaan riveissä 
nähty. (!)

Teekkaritorvista irtoaa kaikki viihdemusiikki tan-
gosta teknoon ja hum- pasta heviin tinkimättömällä 
groovella. Jos asenne sitä vaatii, ammattitaidosta 
olemme valmiit tin- kimään, sillä tärkeintä on, 
että kaikilla on hyvin hauskaa! Torvien toiminta 
sisältää harjoitusten ja keikkojen lisäksi tajun-
nanräjäyttävät leirit ja maailmanvalloitusmatkat 
– Teekkaritorvena et koskaan tiedä, mistä itsesi 
seuraavaksi löydät.

Nimestään huolimatta bändissä ei lainkaan hyljeksitä 
mu iden  t i edekun- tien opiskelijoita, sillä torviuden 
ratkaisee asenne, ei opiskeluala tai ammatti. Kaikki 
joskus jotain puhal- linta tai lyömäsoitinta soittaneet 
ovat tervetulleita tu- tustumaan toimintaamme heti 
syksyn tullen, meitä näkee mm. yliopiston avajaisissa sekä tietysti Vul-
canaliassa, ja torviharjoitukset pidetään torstai-iltaisin klo 18 Kruunumakasiinilla 
osoitteessa Puusepänkatu 6.

Lisätietoja torvista löytyy osoitteesta www.teekkaritorvet.fi, ja agitaatiopuheen voi 
kuulla bändin kapellimestari Mikko Mäenpäältä numerosta 050-3838825. Li-
säinformaatiota antaa myös Teekkaritorvien hallitus, jonka tavoittaa sähköpostitse 
osoitteella torvihallitus@ee.oulu.fi.
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Tupsut on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston poliittisesti sitoutumaton 
teekkariryhmä. Tupsuja on tällä edustajistokaudella (2003-2005) 11 kaikkiaan 37 
edaattorista. Tällä kaudella Tupsut jatkoivat edelliselläkin kaudella hyvin sujunut-
ta yhteistoimintaa sitoutumattomien kauppatieteiden ylioppilaiden (kylteri) kanssa, 
muodostaen Tekniikka&Talous (TeTa) ryhmän. TeTa on suurin edustajistoryhmä 13:
llä edaattorillaan.

Tuleva syksy on erittäin tärkeä, koska joka toinen vuosi pidettävät edustajistovaalit 
ovat marraskuussa. Vaaleissa siis valitaan uusi edustajisto, joka on ylioppilaskun-
nan korkein päättävä elin. Tupsut pyrkivät vaalien myötä lisäämään kannatustaan 
entisestään ja varmistamaan näin, että opiskelijoiden asioista huolehditaan myös 
tulevalla edustajistokaudella. Vaalit koskevat ylioppilaskunnan jäsenenä myös 
Sinua, vaikka edustajiston toiminta voikin vielä tuntua kaukaiselta. Pelkän äänestä-
misen lisäksi voit myös itse lähteä mukaan ehdokkaaksi. Jos edustajisto ja Tupsut 
kuulostavat kiinnostavalta, kannattaa ottaa yhteyttä ja ilmoittautua ehdolle vaalei-
hin.

Edustajiston toiminnasta löytyy lisätietoa osoitteesta www.
oyy.fi. Tetan tavoittaa sähköpostitse osoitteella teta@oty.fi 
ja Tupsut taas saa kiinni osoitteesta tupsut@oty.fi osoit-
teessa. Lisätietoja Tupsuista ja TeTa:sta saa ottamalla yh-

teyttä ryhmänjohtaja Hanna- Leena Roivaiseen.
email:peppi@ee.oulu.fi
gsm: 050-5695383

Tupsut
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Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry eli tuttavallisemmin OAMK on 
hurjan hauska urheiluseura, joka on erikoistunut kyykkään ja mölkkyyn. Seura jär-
jestää kaikille kiinnostuneille avoimia kyykkä- ja mölökky- harjoituksia sunnuntaisin 
alkaen klo 14. Lumettomana aikana harjoitukset järjestetään yliopistoa lähellä ole-
van Normaalikoulun ala-asteen hiekkakentällä, lumen aikana pelataan yliopiston 
edessä olevalla isolla parkkipaikalla.

Koejäseneksi voi liittyä kuka tahansa Oulun yliopiston opiskelija tai valmistunut, ja 
varsinaiseksi jäseneksi pääsee, kun on osallistunut vähintään viiteen harjoitusker-
taan vuoden aikana. Jäsenyys on maksutonta, eikä velvoita mihinkään.

Lisäksi seura järjestää mölkky- ja kyykkäkilpailuita, joista osa on avoimia ja osa 
vain jäsenille tarkoitettuja, tärkeimpänä SINULLE varmaankin Fuksikyykkäkisat, 
jotka järjestetään keväällä. Meidän matkassa pääset myös Tampereelle Akatee-
misen kyykän MM-kisoihin helmikuussa. Tervetuloa pelaamaan tosissaan tai sitten 
kieli poskessa.

inter.web:
http://www.oamk.oulu.fi

Oulun Akateeminen Mölökky-  
ja Kyykkäseura
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Kerää tälle sivulle tiedot pienryhmästäsi, niin ne löyty-
vät helposti kun tarvitset seuraa illanviettoihin tai olet 
hukannut tärkeimmät muistiinpanosi. Irroittamalla 
keskiaukeaman saat mukaasi sekä pienryhmäsi yhte-
ystiedot, että yliopiston kartan. 

Pienryhmäohjaajani       Puhelin          E-mail

Nimi         Puhelin         E-mail



1. Yliopisto
2. Teekkaritalo
3. Kaijonharjun keskus 
4. Linnanmaan liikuntahalli
5. Linnanmaan marketit
6. Norssin ala-aste (kyykkäkenttä)
7. Teknologiakylä

A. Arkkitehtiosasto
B. Arkkitehtitalo
C. Rauhala



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


