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Viimeistään nyt lähtee fuksivuotesi käyntiin! Ja oi, se tulee olemaan hienoa...

Sydämellisesti toivotan 
sinut tervetulleeksi jouk-
koomme hurjaan – kaunii-
seen ja komeaan, viisaa-
seen ja villiin, lempeään ja 
rakkaaseen, yhteisölliseen. 
Meitä Oulun Teekkareita-
han yhdistää päässä killu-
va maailman paras oulu-
lainen Teekkarilakki. Kun 
mediassa puhutaan opis-
kelijoista, kuvamateriaa-
lina usein käytetään juuri 
Teekkareita. Me näymme 
ja me kuulumme – hyvässä 
ja pahassa. Olemme siis ai-
van erityisellä alalla, ja sekä 

opiskelu että hauskanpito on erilaisempaa kuin muilla. Jopa työllisyys näyttää ihan 
hyvältä teidän valmistuessanne diplomi-insinööreiksi. Teekkarikulttuuriin kuuluu 
tempaukset, speksit, jäynät, juhlat ja urheilut, mutta aivan tärkein pohja tälle kaikel-
le kulttuurille on FUKSIVUOSI. Nyt siis ei kannata hautautua oppikirjojen taakse 
vaan tulla mukaamme selvittämään, mistä tässä on kyse.

Vaan kerrataanpa ensin tervehdyskirjeestäni tärkeitä asioita, joita sinun kannattaa 
sisäistää hahmottaaksesi tämän yhteisön toiminnallisuuden:

- Tämän opuksen organisaatio-
kartasta huomaat järjestöjen 
kattavuussuhteet. Pienenevässä 
kattavuusjärjestyksessä on Oulun 
yliopiston ylioppilaskunta, Ou-
lun Teekkariyhdistys, oma kiltasi.
- Samankaltaisessa järjestykses-
sä sinua opastavat henkilöt ovat 
allekirjoittanut, killastasi fuksi-
jaokseen kuuluvat fuksiohjaaja 
ja -apuri sekä lähimpänä sinua 
pienryhmäohjaajasi.
- Fuksivuosi huipentuu Wap-
puun, jolloin riittävästi fuksi-
pisteitä kerättyäsi saat suorittaa 
fuksikasteen ja ansaita Teekkari-
lakin.

Parahin tuore fuksi, tervetuloa!

Kuva: Daniele Zanni - www.dzanni.com
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Ahaa, siis ei voi vain levätä laakereilla yliopistossa? Ehei. Paitsi opettelemalla aivan 
uudenlaista opiskelua yliopistossa sinun tulee myös aktiivisesti pitää hauskaa uu-
sien kavereidesi kanssa. Loput kyllä hoituu kuin itsestään. Nimittäin tapahtumiin 
osallistumalla, Teekkarikulttuuriin tutustumalla ja yhteisöllisyyttä edistämällä fuk-
sipisteitä suorastaan sataa oranssiin passiisi. Saatat jopa huomata kilpailevasi pis-
teistä toveriesi kanssa. Opuksen lopusta löydät tarinan viime lukuvuoden Superfuk-
silta, kuka siis suoritti kaikkein kovimmin Wapuksi 2013.

Olemme keränneet sinua varten tämän tietopaketin, pistä se siis talteen ja hyödyn-
nä tarvittaessa. Me edellä mainitut fuksiohjaajat autamme myös mielellämme, jos 
opuksen käteen saadessasi et osaa sanoa muuta kuin ”TL;DR”.

Lopuksi haluan sanoa vielä rohkai-
sun sinulle ja samalla viiden vuo-
den takaiselle itselleni, joka fuksina 
pöllähti ihmettelemään täysin tun-
temattomia ihmisiä ja kulttuuria: 
Uskalla uskaltaa. Ympäristö on uusi, 
mutta siihen ei pääse sisään kuin ko-
keilemalla. Kaveria ei jätetä ja kaikki 
ovet ovat avoinna kun vähän uskal-
tautuu mukaan. Muodostakaa siis 
tiivis pienryhmä tai –pari, lähtekää 
tuntemattomaan mukaan ja ottakaa 
leikkeihin jokainen mukaan. Sillä Te 
olette tulevaisuuden Teekkareita ja 
Teekkarikulttuurin voimavara ja toi-
vo. Olkoon siis teidän vuoronne! 

Nestori Törmä
Fuksiohjaaja
Oulun Teekkariyhdistys ry 
fuksiohjaaja@oty.fi
044 323 7486
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Vihreät naulakot, weboodi, Tekniikan englanti 3, Unirestan burgundinpossu...
Vulcanalia, fuksisuunnistus, lakinlaskiaiset, vuosijuhlat...
OTY, kilta, teekkarilakki, haalarit, Teekkaritalo...

Informaatiotulva on tuloillaan. Ensimmäiset pari viikkoa menee vauhdilla, kun 
koko ajan mennään ja erilaisia infoja on lähes päivittäin. Ei kannata kuitenkaan 
huolestua, sillä kaikkea ei tarvitse muistaa ja kysyäkin saa. Patsi, jos olet tentissä. 
Hyviä lähestyttäviä henkilöitä oman pienryhmäohjaajan lisäksi ovat kiltojen ja 
OTYn hallituslaiset sekä tietysti kiltahuoneiden asukit. Kaikki vastaavat mielel-
lään pienen fuksin mieltäaskarruttaviin kysymyksiin.

Erilaisten tervetuloatapahtumien ohella pyörähtää kurssitkin käyntiin. Vaikka 
joku vanha patu saattaakin kiltahuoneella huudahtaa ”ei siellä luennoilla kan-
nata käydä”, niin ei kannata mennä halpaan. Paitsi jos haluaa olla itse huutelijan 
roolissa kymmenen vuotta myöhemmin. Opinnot kannattaa aloittaa tehokkaasti, 
mutta muistaa samalla vanha akateemisen opiskelijaelämän kulmakivi ”ei mee 
päällekkäin”.

Eli rientojakin on. Ja niissä kannattaa 
käydä. Sillä omalle tulevaisuuden työ-
elämälle hyödyllinen verkostoitumi-
nen alkaa jo ensimmäisenä päivänä. 
Henkilö, johon tutustut Teekkaritalon 
pihalla kolmelta aamuyöllä voi hy-
vinkin olla pöydän toisella puolella 
siinä tärkeässä työhaastattelussa joskus 
vuosien päästä.

Mutta enemmän kaikesta tärkeästä sit-
ten fuksi-infossa. Oikein paljon onnea 
ja iloa fuksivuoteen koko OTYn halli-
tuksen puolesta! Ensimmäinen fuksi-
vuosi on vain kerran ja siitä kannattaa 
ottaa kaikki irti! 

Minä juon nyt.

Juha Pesonen
Puheenjohtaja
Oulun Teekkariyhdistys ry

Puheenjohtajan suusta
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O T Y
Oulun Teekkariyhdistys ry toimii kaikkien Teekkarikiltojen yhteistyöelime-
nä. OTY:n tehtävänä on järjestää Teekkareiden yhteisiä tapahtumia, pitää yllä 
yhteistyötä muihin teekkariyhteisöihin Suomessa, muiden alojen opiskeli-
joihin, tiedekuntaan sekä jäjestöömme Tekniikan Akateemisiin, TEK:iin.

Maksettuasi OTY:n ainaisjäsenmaksun saat monenlaisia hyötyjä jäsenyy-
destäsi. Merkiksi jäsenyydestäsi saat jäsentarran, jolla saat alennuksia muun 
muassa OTY:n järjestämien tapahtumien pääsymaksuista. Jäsenmaksuun si-
sältyy myös Teekkareiden oma laulukirja, Laulukalu. Jäsenyyden myötä si-
nulla on mahdollisuus tilata myös Oululainen Teekkarilakki.

Kaijonharjussa sijaitsee OTY:n taloprojektin tuloksena syntynyt Teekkaritalo. 
Talo on valmistunut vuonna 1993 useiden materiaali- ja rahalahjoitusten 
myötä sekä luonnollisesti siihen on uhrattu myös mittaamaton määrä tal-
kootyötunteja. Vaikka talo onkin täydessä käyttökunnossa tarvitsee se silti 
aina kunnossapitoa, josta vastaa OTY:n alainen Teekkarilupi. Taloa vuokra-
taan myös ulkopuolisille, mutta sieltä löytyy aina tilaa opiskelijoiden illan-
vietolle, sitä vartenhan se on rakennettu. OTY:n toimisto sijaitsee Teekkarita-
lon yläkerrassa.

OTY:n tiedotuskanavina toimivat nettisivut, ilmoitustaulut ja sähköposti. Lii-
ty siis kiltasi postituslistalle, sillä sitä kautta tieto kulkee sinulle varmimmin. 
Lisäksi OTY:lla on oma lehti, Teksuutimet, joka ilmestyy neljä kertaa vuodes-
sa. Käy lukemassa lisää OTY:sta uudistetuilta sivuiltamme: www.oty.fi.

OTY:een kuuluu seuraavalla sivulla esittelyssä olevan hallituksen lisäksi 
myös erilaisia toimikuntia, kuten fukseille suunnatut tapahtumat organi-
soiva Fuksijaos ja Wappua valmisteleva WappuComitea, opintoasioista huo-
lehtiva TeKolupi sekä Tempaus- ja kulttuuritoimikunta. Jos yhdistystoiminta 
kiinnostaa sinua, liity ihmeessä joukkoomme!

OTY päivystää lukukauden aikana Teekkaritalolla maanantaisin klo 11.00-
14.00. Päivystysajoista ilmoitetaan tarkemmin OTY:n nettisivuilla. Tervetu-
loa käymään!

OTY on:
•	 yli 4000 jäsentä käsittävä yhdistys
•	 seitsemän teekkarikillan kattojärjestö 

OTY järjestää:
•	 7 päiväisen Wapun (±2 päivää)
•	 teekkarikultturellisia tapahtumia
•	 vapaa-ajantoimintaa

Lisäksi OTY:
•	 omistaa Teekkaritalon
•	 koordinoi haalari- ja teekkarilakkitilauksia
•	 vaalii oululaisia teekkariperinteitä
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Organisaa  tiokartta

Oulun yliopiston       ylioppilaskunta    OYYOulun yliopisto

-Teknillinen tiedekunta
-Luonnontieteellinen tdk.
-Lääketieteellinen tdk.
-Taloustieteiden tdk.
-Humanistinen tdk.
-Kasvatustieteiden tdk.

Huom! muuttuvat
1.1.2014

esim. Arkkitehtuurin
osasto

Oulun Teekkari   yhdistys   OTY

Kattokillat ja -ainejärjestöt

OLuT
oOKoo
Finanssi

Humanistinen kilta
Oulun lääketieteellinen kilta

Harrastejärjestöt

Oulun Akateeminen Mölkky- 
ja Kyykkäseura OAMK

Ystävällinen Kaunohiihtoseura YKHS
Oulun Teekkarikuoro TeeKu

Oulun yliopiston Martat
Elektroniikkakerho
Ylioppilaskamerat
Ylioppilasteatteri

Teekkaritorvet

.

.

.

-Arkkitehtikilta
-Koneinsinöörikilta
-Optiem
-Oulun Tietoteekkarit
-Prosessikilta
-Sähköinsinöörikilta
-Ympäristörakentajakilta

-WappuComitea
-Alumnijaos
-TeKuToKu
-TeKolupi
-Fuksijaos

-WesiBussiComitea
-TeekkariLupi Oy
-WachCom
-Valopäät
-KK20

1 PRO
+ fukseja n. 5-10

Tiedekunnat

Teekkarikillat OTYn ja teekkari-
kiltojen muodos-

tamat jaokset

Osastot

Pienryhmät
Muu OTYn 

alainen toiminta

Etu- ja palvelujärjestö



Organisaa  tiokartta

Oulun yliopiston       ylioppilaskunta    OYYOulun yliopisto

-Teknillinen tiedekunta
-Luonnontieteellinen tdk.
-Lääketieteellinen tdk.
-Taloustieteiden tdk.
-Humanistinen tdk.
-Kasvatustieteiden tdk.

Huom! muuttuvat
1.1.2014

esim. Arkkitehtuurin
osasto

Oulun Teekkari   yhdistys   OTY

Kattokillat ja -ainejärjestöt

OLuT
oOKoo
Finanssi

Humanistinen kilta
Oulun lääketieteellinen kilta

Harrastejärjestöt

Oulun Akateeminen Mölkky- 
ja Kyykkäseura OAMK

Ystävällinen Kaunohiihtoseura YKHS
Oulun Teekkarikuoro TeeKu

Oulun yliopiston Martat
Elektroniikkakerho
Ylioppilaskamerat
Ylioppilasteatteri

Teekkaritorvet

.

.

.

-Arkkitehtikilta
-Koneinsinöörikilta
-Optiem
-Oulun Tietoteekkarit
-Prosessikilta
-Sähköinsinöörikilta
-Ympäristörakentajakilta

-WappuComitea
-Alumnijaos
-TeKuToKu
-TeKolupi
-Fuksijaos

-WesiBussiComitea
-TeekkariLupi Oy
-WachCom
-Valopäät
-KK20

1 PRO
+ fukseja n. 5-10

Tiedekunnat

Teekkarikillat OTYn ja teekkari-
kiltojen muodos-

tamat jaokset

Osastot

Pienryhmät
Muu OTYn 

alainen toiminta

Etu- ja palvelujärjestö



Onneksi olkoon, olet selvittänyt tiesi maailman pohjoisimmalle arkkitehti-
osastolle! Oulun yliopiston arkkitehtiosasto sijaitsee idyllisellä paikalla Oulun 
ydinkeskustassa omassa korttelissaan. Korttelimme rakennukset luovat katta-

van kuvauksen eri kausien arkki-
tehtuurista ja vanhasta, nyt syksyllä 
tyhjilleen jäävästä kivirakennukses-
ta, on saanut alkunsa koko Oulun 
yliopiston toiminta. Piirustussalin-
ne tulevat sijaitsemaan vanhassa 
Metsolan liiketiloissa (jonne sijoit-
tuu myös 2. vuosikurssin salit. ) 
korttelin päässä muusta arkkitehti-
osastosta. Piirustusluokissa viete-
tään paljon aikaa erityisesti kahtena 
ensimmäisenä opiskeluvuotena ja 
on jokunen siellä öitäkin viettänyt. 
Myös tästä tulee nautittua kiitos 
keskustasijainnin!

Oulun arkkitehtikilta on pieni mut-
ta hyvin aktiivinen ja aikaansaava 
opiskelijajärjestö, jonka tiivis yhteis-
henki luo mukaansatempaavan ja 
kannustavan työympäristön. Vuo-
sikurssilaiset tulevat hyvinkin tu-
tuiksi ja pienessä killassa kaikki tun-
tevat toisensa. Erityisesti Wappuna 
arkkarit tunnistaa hienoin piirrok-
sin koristelluista, ei enää niin puh-
taan valkoisesta haalarimerestä.

Syksyn kohokohtana teille, uusille fukseille järjestetään perinteinen excursio 
Hailuotoon, jossa viimeistään opitte tuntemaan koko vuosikurssinne. Etenkin 
ensimmäisinä opiskeluviikkoina järjestetään paljon yhteistä toimintaa iltaisin, 
johon kannattaa ehdottomasti osallistua! Arkkitehtikillan järjestämiä tapah-
tumia ovat myös Barbaariset bakkanaalit ja killan legendaariset pikkujoulut. 
Keskeisenä tapahtumapaikkana toimii toivottavasti teillekin hyvin tutuksi 
tuleva 1800-luvulla rakennettu kiltatalomme Pikisaaressa, aivan keskustan 
tuntumassa. Tulevan kiltatalon remontin vuoksi toivomme teidän ottavan 
kiltatalostamme kaiken irti heti ensimmäisten viikkojen aikana. Tavallisesti 
kiltatalolla järjestetään saunailta viikoittain. Kiltamme tarjoaa myös moni-
puolisia liikunta- sekä harrastusmahdollisuuksia kuten, salibandya, avan-
touintia, futsalia, peli-iltoja ja koripalloa. Kilta järjestää vuosittain Tampereen 
ja Otaniemen arkkitehtikiltojen kanssa opiskelijatapaamisia ja julkaisee edel-

Oulun Arkkitehtikilta
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lämainittujen kanssa arkkitehtiopiskelija-leh-
teä. Vuodesta 2010 kilta on alkanut julkaista 
omaa kiltalehteä Alkkaria. Lisäksi kiltamme 
julkaisee legendaarista, virallista Wappuleh-
teä, Ööpistä.

Me fuksivastaavat ja pienryhmäohjaajat huolehdimme teistä koko fuksisyk-
syn, joten apua saa vaikka kellon ympäri. Tietoa ja uusia tuttavuuksia löytyy 
myös kiltamme nettisivuilta www.oulunarkkitehtikilta.net

Käykääpä rekisteröitymässä foorumillemme pikimmiten! 
Oulussa nähdään!

Mahtavaa fuksivuotta toivottaen fuksivastaavat

Aki Markkanen Irene Hämäläinen

Jäsenmäärä: 300
Perustamisvuosi: 1959
Sisäänottomäärä: 40
Esimerkkityöpaikkoja:  rakennetun 
ympäristön suunnittelutyön johto-,      
toteutus- tai valvontatehtävät sekä 
opetustehtävät.  Kunta, yritys.
Kiltatalo: Pikisaari, Pursitie 8   
Kiltahuone: Tutkijoiden talo, Aleksanter-
inkatu 6 
Haalarin väri: maalarinvalkoinen
Lainaus: ”Ei hätää, on meillä lakimies” 
–A.Aalto
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Hei sinä uusi fuksi! Me, Ilona ja Ari, haluamme toivottaa sinut lämpimästi ter-
vetulleeksi punaiseen joukkoomme koko killan puolesta. Me sekä pienryhmä-
ohjaajanne olemme ne henkilöt, jotka auttavat teidät alkuun fuksivuotenan-
ne, tutustutamme teidät opiskeluun ja näytämme mallia Teekkarikulttuurista.

Oulun yliopiston Ko-
neinsinöörikilta on 
yksi yliopiston suu-
rimpia ja näkyvim-
piä kiltoja. Tänäkin 
vuonna Kone järjestää 
perinteisen ja suuren 
Laskiaistapahtuman. 
Vuoden mittaan jär-
jestetään runsaasti 
pienempiä tapahtu-
mia, kuten excursioi-
ta, bileitä, saunailtoja 
ja sitsejä sekä omalle 
porukalle että yhteis-
työssä muiden kiltojen 
kanssa. Kiltamme tun-

nistaa punaisesta väristä ja punaisiin haalareihin pukeutunutta porukkaa ei 
voi olla huomaamatta. Näkyvyyttä tuovat myös killan väriä tunnustavat kul-
kupelit. Kaikkien kiltalaisten silmäterän, vm. -28 olevan paloauton Ykän voit 
bongata eritoten Wappuna ja Laskiaisena. Ykä saavuttaa tänä vuonna kun-
nioitettavan 85 vuoden iän, jota juhlistetaan syksyllä hienoilla Ykä 85 -vuo-
sijuhlilla. Lisäksi kiltalaisia liikuttelee maastoauto Mellakka ja moottoripyörä 
Jawa sekä muutama potkulauta, jotka ovat kaikkien kiltalaisten käytössä. 

Konetekniikan osastolla on kattava valikoima suuntautumisvaihtoehtoja ja 
täällä voitkin opiskella esimerkiksi koneiden suunnittelua, materiaalien omi-
naisuuksia tai vaikkapa talonrakennusta. Siksi killassamme pyöriikin moni-
nainen ja värikäs porukka.

Konekillan kiltahuone löytyy S2-oven läheisyydestä kellarista väestönsuo-
jasta. Kiltahuoneelle ovat tervetulleita kaikki vuosikurssiin, opintosuuntaan, 
ikään ja jopa sukupuoleen katsomatta. Kiltahuoneelta löytyy mm. kahvinkei-
tin, pelikonsoleita, televisio ja muita viihdykkeitä, joten aika kuluu varmasti 
hyvin (joskus jopa liian hyvin) luentojen välissä.

Kiltaan valitaan joka vuosi uusi hallitus ja uudet toimihenkilöt. Hallituslaiset 
ja toimihenkilöt vastaavat killan toiminnasta ja järjestävä erilaisia tapahtumia 
kiltalaisten iloksi. Fuksit ovat erittäin tervetulleita mukaan kiltatoimintaan, ja 
joka vuosi moni fuksi innostuukin lähtemään kilta-aktiiviksi.

Oulun yliopiston 
koneinsinöörikilta ry
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Tulette huomaamaan, että suosituimpia aihei-
ta vanhempien opiskelijoiden keskuudessa on 
oman fuksivuoden muistelu. Fuksivuodesta kan-
nattaa ottaa kaikki irti, fukseja ollaan vain kerran! 
Lähtemällä mukaan tapahtumiin ja olemalla aktiivinen tutustut kanssaopis-
kelijoihisi ja saat tärkeitä kontakteja tulevaisuuttakin ajatellen. Fuksivuosi 
huipentuu Wappuun, jolloin painatte hohtavan valkoiset uudet Teekkarilakit 
päähänne Konekillan kokardilla varustettuna monta kokemusta rikkaampa-
na.

Nämä sivut kannattaa laittaa muistiin heti pikimmiten:
Killan www-sivuilta (http://palkki.oulu.fi )löytyy ajankohtaista infoa tapah-
tumista ja tietoa killasta. Sivuilta löytyy myös killan oma kuvagalleria, johon 
kerätään kuvia tapahtumista.
Osaston www-sivut: http://me.oulu.fi tarjoavat mm. tietoa osastosta, henkilö-
kunnan yhteystietoja ja luentomateriaalia. 

Onnittelut vielä hyvästä valinnasta ja tulkaa rohkeasti kyselemään ja eritoten 
tutustumaan!

Fuksiohjaaja   
Ilona Hautamäki
0400974167    
fuksiohjaaja@palkki.oulu.fi 

Fuksipaimen
Ari Lääkkölä
0408223063
fuksipaimen@palkki.oulu.fi



Oikein paljon tervetuloa jäseneksi pieneen ja tiiviiseen kiltaamme Optie-
miin. Killan Fuksi- ja kulttuurivastaava Salla sekä Fuksiapuri Johanna aut-
tavat teitä matkalla kohta Teekkariutta. Älä siis epäröi kääntyä puoleemme 
hädän tai epätietoisuuden hetkellä!

Kiltamme Optiem on pienin ja nuorin Teekkarikilloista, mutta myös meillä on 
pitkä taival takana Teekkariyhteisössä. Yhä enemmän haluammekin osoittaa 
olevamme yhtä Teekkarihenkisiä kuin pitkät perinteet omaavat killat. Vaik-
ka kiltamme on pieni, se ei railakasta menoamme haittaa. Kiltamme elää ni-
mittäin jatkuvaa noususuhdannetta mintunvihreän värisessä maailmassa. 
Optiemilaiset tunnistaakin mintunvihreän värisistä haalareista sekä soikeasta 
logosta, joka kuvastaa sektoreita ja nousevaa käyrää sekä kellotaulua, joka ker-
too tutalaisen jatkuvasta kiireestä intensiivisen opiskelun ja railakkaan opis-
kelijaelämän parissa.

Kiltalaisten oma koti on kiltahuone, jossa aikaa voi viettää haluamallaan ta-
valla joko luentojen välissä tai niiden aikana.. Kiltahuoneelle ovat tervetul-
leita optiemilaisten lisäksi myös muut Teekkarit ja fuksit kyselemään parhaita 
vinkkejä tuleviin TuTan tentteihin, tutkimaan tenttiarkistoa, pelaamaan bil-
jardia, keittämään/juomaan kahvia, täydentämään haalarimerkkivarastoa ja 
muuten vain vaihtamaan kuulumisia. Täältä sitä herkkua todellakin piisaa!

Kiltamme järjestää tapahtumia laidasta laitaan. Syyskauden bileputken aloit-
taa räjähtävästi Ympäristörakentajakillan kanssa yhteisesti järjestetyt Akatee-

miset Alkajaiset, minne 
on tervetulleita kaikki 
opiskelijat! Lisäksi kil-
tamme jäsenille järjeste-
tään yritysvierailuja eli 
excursioita, saunailtoja, 
leffailtoja, sitsejä, urhei-
luvuoroja ja mitä ikinä 
kiltalaiset vain toivo-
vatkin.

Tutalaiset ovat yleises-
ti innokkaita urheile-
maan. Killan viikoittai-
set urheiluvuorot ovat 
suosittuja ja kiltalaiset 
saavat itse päättää, mitä 
milläkin vuorolla pela-
taan. Otammekin mie-
lellämme kisahaasteita 

Optiem - Oulun
Tuotantotalousteekkarit ry
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muilta Teekkareilta vastaan, sillä kilpailu-
henkeä killastamme löytyy! Sitä osoittavat 
myös killan sisäiset kilpailut Pooliem (biljar-
di), Sähliem (salibandy) ja Beachiem (ranta-
lentopallo).

Laatta on lentänyt! Erinomainen tapa tutus-
tua kiltaamme ja sen söpöihin kiltalaisiin on 
lukea kiltalehteämme Laattaa, joka ilmestyy 
neljästi lukuvuodessa jokaiselle Teekkarikil-
lalle. Erityisesti kiltalehdessämme on viime 
aikoina panostettu mieslukijoille mielui-
saan keskiaukeamaan, mutta muutakin tu-
tustumisenarvoista lehdestä kyllä löytyy!

Lopuksi vielä onnittelut jokaiselle Teekkari-
nalulle, nähdään syksyn riennoissa!

Perustettu: 1991
Jäseniä: 244
Sisäänotto: 45 opiskelijaa
Esimerkkiammatti: projektijohtaja, os-
tajapäällikkö, laatupäällikkö… 
Kiltahuone: Oranssien naulakoiden 
läheisyydessä Prosessikäytävällä
Haalariväri: mintunvihreä
Kiltalehti: Laatta
TIESITKÖ? Killan nimi Optiem tulee 
sanoista Oulu Presents The Industrial 
Engineering and Management. Nimi 
mukailee Euroopan tutalaisten kat-
tojärjestön ESTIEMin nimeä. ESTIEMin 
tehtävänä on ylläpitää Euroopan 
tuotantotalouden opiskelijoiden välisiä 
suhteita ja auttaa opiskelijoita kehit-
tymään sekä henkilökohtaisella että 
ammatillisella tasolla tapahtumien ja 
aktiviteettien avulla. ESTIEMin tunnu-
slause onkin ”Work hard, party hard!”

Salla Vaajoensuu ja Johanna Keskinen
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Tietotekniikan opiskelijat onnittelevat opiskelupaikastasi ja mahtavasta va-
linnasta!

Olet onnellisessa asemassa valittuasi tietotekniikan samana vuonna, kun kil-
tamme Oulun Tietoteekkarit ry täyttää juhlalliset 25 vuotta! Tuttavallisemmin 
OTiT tulee järjestämään varmasti erikoisempaa tapahtumaa juhlan kunniaksi, 
mutta myös tavanomaiset tapahtumat kuten Fuksicursio ja Fuksisitsit tulevat 
olemaan teille fukseille parhaimmat keinot tutustua teekkarikulttuuriin.

Eikä kovaa tai löysää opiskelua tarvitse mennä kauas pakoon. X-oven käytä-
vältä löytyy kiltahuone, mistä löytyy kaikenlaista tekemistä aina pelikons-
oleista lautapeleihin, biljardipöytä, hyvää ja huonoa seuraa tai vaikka paikka 
torkahtaa väsyneimmille. Kiltahuoneelta löytää myös usein apua opiskeluun 
tai muuten vain askarruttaviin kysymyksiin. Paikan päällä voi myös vaihtaa 
rahaa erilaisiin hyödykkeisiin, kuten virvokkeisiin ja kahviin sekä karkkiin, 
hemuihin, kompiaisiin, mässyyn ja muuhun pikkupurtavaan.

Oulun Tietoteekkarit ry
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Etenkin kiltahuoneella voi bongata myös vuosittain valittavia killan halli-
tuksen jäseniä ja muita toimihenkilöitä. Näissä arvostetuissa asemissa pääsee 
entistä syvemmin mukaan killan toimintaan sekä verkostoitumaan enemmän 
ja vähemmän tärkeisiin ihmisiin ja järjestöi-
hin. Jos kiltatoiminta alkaa kiinnostaa, voi 
fuksivuoden aikana alkaa miettiä sopivaa 
hommaa itselleen ja pyrkiä siihen seuraavis-
sa vaaleissa.

Fuksivuosi tulee olemaan jokaiselle fuksille 
ainutlaatuinen, joten siitä tulee ottaa kaikki 
ilo irti. Matkalla kannattaa tutustua uusiin 
ihmisiin ja hypätä mukaan toimintaan. Nauttikaa jokaisesta hetkestä, vuosi 
on ohi nopeammin kuin uskottekaan ja jo Wappuna uittojen jälkeen fuksitkin 
saavat asettaa kutreilleen valkoisen teekkarilakin. Tervetuloa elämänne mat-
kalle!

Fuksivastaava
Toni Valtanen
IRCnet: T1n0
tyovoimaministeri@paju.oulu.fi
040 0679130

Perustamisvuosi: 1988
Haalareiden väri: musta
Nettisivut: http://www.otit.fi
Kiltahuoneen sijainti: X-oven käytävä
Killan maskotti: Pacman
Turha tieto: Twix oli ennen Raider

Apufuksivastaava
Visa Seppänen
IRCnet: MegaTron
viseppan@paju.oulu.fi
041 5498291
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Tervetuloa Prosen valkoisiin!

Prosessitekniikan opiskelijoiden etujärjestö Oulun yliopiston prosessikilta ry 
elikkä tutummin Prose elää tänä vuonna kunnioitettavaa 52. ikävuottaan. Kil-
talaiset tunnistaa parhaiten puhtaan valkoisista haalareista ja  nuoli kokardis-
tamme Teekkarilakissamme.
 
Parhaiten kuitenkin opit tuntemaan kiltalaiset tulemalla kiltahuoneellemme 
eli kiltikselle. Siellä voit pelata pöytäfutista, heittää dartsia tai pelata muita pe-
lejä. Kiltis on myös mitä mainioin paikka viettää muuten aikaa ja oleskella tai 
kerätä porukan kokoon niitä haastavia kurssitehtäviä varten. 

Vuosittain kiltamme järjestää pari suurempaa tapahtumaa, jotka saavat koko 
Oulun yliopiston jakamattoman huomion: syksyllä Mallasappron ja kevääl-
lä TeekkariWapun aloittavan Kirkkovenesoudut ja Jälkisoudut. Kilta järjestää 
vuosittain lisäksi kolme excursiota: fuksiexcursion,  kolmpipäiväinen KMP:n 
eli KokoMaanPitkän ja Könsycursion. Excursiot suuntautuvat eri puolille Suo-
mea ja joskus jopa ulkomaillekin, kun pääsemme tutustumaan oman alam-
me yrityksiin ja eri paikkakuntien Teekkareihin. Lisäksi kilta järjestää muuta 
pienempää tapahtumaa kuten laskettelureissun, leffailtoja ja peli-iltoja. Prose 
julkaisee lisäksi neljä kertaa vuodessa oman kiltalehtensä Porlen. Tämän laatu-
julkaisun tekemiseen kuka vain kiltalainen saa liittyä.

Oulun yliopiston 
Prosessikilta ry
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Prose järjestää myös liikunta-aktiviteettejä. Kiltalaisille on varattu joka viik-
ko sählyvuoro ja vuosittain järjestämme killan sisäisen sulkapalloturnauksen 
muiden sulkapallovuorojen lisäksi. Jalkapal-
loa pelataan syksyisin ja talvisin pääsee pe-
laamaan akateemista tarkkuuslajia eli kyyk-
kää.

Kesätyöllistymismahdollisuudet meillä on 
erittäin valoisat. Tänäkin kesänä suurin osa 
pääsi oman alansa töihin, fuksit mukaan lu-
kien. Lisäksi suhteet alamme yrityksiin ovat 
hyvät joten valmistuneenakin valmiudet 
työpaikkoihin  ovat hyvät.

Prosessikillan puolesta suuresti tervetuloa opiskelemaan legendaarista fuksi-
vuotta jolloin kannattaa tutustua uusiin ihmisiin ja osallistua aktiivisesti eri 
tapahtumiin. Kiltahuoneen palveluista ja neuvoista kannattaa ottaa myös 
kaikki irti ja muistakaa, että fuksivuosi on vain kerran!

Fuksivastaava
Antti Piippo
fuksivastaava@prosessikilta.fi

Perustettu: 1951
Aloituspaikkoja: 75 
Haalarien väri: puhtaan valkoinen
Kiltahuone: oransseilta naulakoilta 
lähtevällä Prosessinkadulla 
Opintosuunnat: metallurgia, automaa-
tiotekniikka, massa- ja paperitekniikka 
ja vuoriteollisuus

Fuksiapuri
Eveliina Piipponen
epiippon@paju.oulu.fi
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Tervehdys arvon sähköfuksi!

Paljon onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa meidän sähkönsiniseen jouk-
koomme, joka tottelee nimeä Sähköinsinöörikilta. Toimintamme on jatkunut 
jo vuodesta -65, eli rakas kiltamme täytää pyöreät 50 vuotta parin vuoden pääs-
tä. Lakkejamme koristaa salaman muotoinen kokardi, ja kauempaa meidät 
tunnistaa sinisistä haalareista, joita joillakin koristaa hienot ledisomisteet.

Yliopistolla sijaitsee myös meille tarkoitettu oleskelupaikka, jota kutsutaan 
kiltahuoneeksi. Kiltahuoneella voi esimerkiksi luentojen välillä juoda kahvia 
edulliseen hintaan, heittää dartsia, tutustua kiltalehteemme Sinssiin tai vaik-
kapa opiskella. Kiltahuone on paras paikka rentoutua ja viettää aikaa opiske-
lukavereiden kanssa lukemisen ohessa. Kiltahuoneella voi oleskella välillä 
06-24, ja pienryhmäohjaajanne opastavat teidät kiltahuoneelle ensitöikseen. 
Kiltahuoneen lisäksi hyviä ajanviettotapoja ovat maanantaisin järjestettävä 
Elektroniikkakerho, sekä killan omat sählyvuorot.

Opiskelujen alussa sinulle tärkein tukihenkilö on oma pienryhmäohjaajasi, 
joka on koulutettu opastamaan sinua kaikessa mahdollisessa. Pienryhmäoh-
jaajien lisäksi tulevat tutuiksi myös oman ryhmän hallituskummi, joka antaa 
teille tietoa killan hallitustoiminnasta. Me, eli Fuksivastaava ja Fuksipaimen, 
tulemme myös vuoden aikana vähintäänkin tutuiksi. Vastaamme, että fuksi-
vuodestanne tulee varmasti ikimuistoinen! Meidät tunnistaa neonvärisen rei-
sinauhan lisäksi kädessä heiluvasta Norjan lipusta, jonka luokse tulee rientää, 
kun sellaisen näkee liehuvan.

Sähköinsinöörikilta ry
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Kiltamme järjestää lukuvuoden aikana useita 
erilaisia tapahtumia. Näistä ehkä tärkeimpänä 
teidän kannalta on fuksi-info, jossa pääsette 
tutustumaan isommalla porukalla toisiinne 
sekä vanhempiin opiskelijoihin. Muita tärkei-
tä tapahtumia ovat muun muassa Kaamok-
sen Kaatajaiset & Ympärihiihdot sekä Koti-
maanPitkä- ja fuxicursiot. Tapahtumat oivia 
tilaisuuksia nähdä teekkarikulttuuria ja ver-
kostoitua muiden teekkareiden kanssa.

Atte Suominen ja Paavo Ollikainen

Web-sivut: sik.fi
Perustamisvuosi:  1965
Sisäänottomäärä: 50
Haalarin väri: Sähkönsininen
Tunnusmerkit: Möykkäwaunut, Never-
Ski-sukset
Kiltahuoneen sijainti: Vihreiltä naula-
koilta lähtevän fysiikankadun varrella. 
Sininen kyltti opastaa.
Kiltalehti: Sinssi
Esimerkkityöpaikkoja: Elektroniikka-, 
testaus-, RF- ja ohjelmistosuunnittelija, 
työnjohtaja
Knoppitieto: Kiltahuoneella Yliopiston 
ainoa flipperi! 
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Ympäristörakentajakilta tervehtii uusia fukseja!

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry, tuttavallisemmin YMP, on ym-
päristötekniikan opiskelijoiden ikioma kilta. Killan jäseniksi voivat liittyä 
kaikki ympäristötekniikan opiskelijat. Me ympäristöteekkarit olemme perineet 
kiltamme entiseltä Rakentajakilta ry:ltä ja siten olemmekin Oulun yliopiston 
vanhin Teekkarikilta ja tänä vuonna tulee täyteen komeat 54 vuotta! Pienen 
sisäänoton vuoksi olemme teknillisen tiedekunnan pienimpiä kiltoja, mutta 
pienessä porukassa kaikki tuntevat toisensa paremmin.

Ymppiläisen tunnistaa helposti erottuvista kirjavista sini-puna-keltaisista 
haalareista. Erityisesti Wappuna ymppiläiset erottaa myös pienestä punaises-
ta vedettävästä saunasta, jota ylpeät ymppiläiset ihmisvoimin vetävät. Perin-
teikäs sauna on kiertänyt Oulun katuja jo vuodesta 1982 ja tarjoaa varmasti 
ikimuistoiset löylyt. 

YMPin kiltahuone sijaitsee vihreiden naulakoiden välittömässä läheisyydes-
sä. Kiltalaiset viettävät aikaa kiltiksellä luentojen välissä sekä monesti niiden 
jälkeenkin iltaan asti. Kiltahuoneella voi niin opiskella ahkerasti kuin istus-
kella kuluttamassa aikaa ja vaihtamassa kuulumisia tuttujen kanssa. Olette 
myös tervetulleita kiltahuoneelle koska vain ostamaan kiltamme hienoja 
haalarimerkkejä! 

Kiltahuoneen vakiova-
rustuksena löytyy myös 
kiltamme hallitus, joka 
piristää opiskelijan arkea 
järjestämällä monenlaisia 
tapahtumia kuten peli- ja 
lättyiltoja, bileitä ja excur-
sioita. Esimerkiksi syksyllä 
opiskeluvuoden aloitta-
vat Akateemiset Alkajaiset 
YMP järjestää yhdessä Op-
tiemin kanssa ja lokakuun 
lopulla suuntaamme Ko-
tiMaanPitkä-excursiolle 
Otaniemeen Ympäristö-
teekkaripäiville. Kiltalais-
temme hyvinvoinnista 
huolehditaan myös vii-
koittaisilla urheiluvuoroil-
la, joilla pelataan esimer-
kiksi salibandya ja futsalia.

Oulun yliopiston 
Ympäristörakentajakilta ry
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Ymppiläiset ovat ahkerasti mukana Teekkarielämän eri osa-alueilla, joten koh-
taat meidät varmasti useaan otteeseen fuksivuoden aikana. Kiltamme kuulu-
misia voi seurata kaikkien Teekkarikiltojen 
kiltahuoneille jaettavasta Nakertaja-lehdes-
tämme. Joka Wappu ilmestyy myös kuului-
sa YMPin tyttökalenteri, josta kiltamme kau-
neinta antia voi
ihastella! Hyppää mukaan saunomaan tai 
pyörähdä kiltahuoneellamme, niin pääset 
tutustumaan
meihin paremmin!

Killan www-sivut http://www.ymparistora-
kentajakilta.net
Muista käydä tykkäämässä meistä myös face-
bookissa!

Riemukasta fuksivuotta toivottavat

Fuksivastaava
Emma Tähtinen 
fuksivastaava@ymparistoraken-
tajakilta.net 

Perustamisvuosi: 1959
Sisäänottomäärä: 45
Killan tunnusmerkit: vedettävä sauna, 
tyttökalenteri
Kiltahuoneen sijainti: Vihreiden naula-
koiden takana portaiden alapäässä
Haalariväri: sini-puna-keltainen 
Hauska tietää: Killassamme tyttöjen 
osuus on suurempi kuin muissa Teek-
karikilloissa.

Fuksiapuri
Roope-Taneli Salo
fuksiapuri@ymparistorakentaja-
kilta.net
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Syksy etenee vauhdilla ja talven tullessa saatatte itse kukin havaita erikois-
ta toimintaa yliopiston parkkipaikoilla sekä niiden läheisyydessä. Ulkosalla 
pyörii monen näköistä väkeä heittelemässä isolla puukapulalla pienempiä 
puukapuloita pois lumeen piirretyistä neliöistä. Homma voi näyttää ihme 
hömpötykseltä, mutta sitä se ei ole. Kyseessä on nimittäin vuosisatoja vanha 
karjalainen ulkona pelattava peli eli kyykkä.

Vaikka kyseessä onkin iäkäs laji niin yliopistopiireissä se on saavuttanut suuren suosion. Ou-
lun yliopistolla kyykkätoimintaa ylläpitää ja järjestää Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyyk-
käseura ry, josta tuttavallisemmin puhutaan  lyhenteellä OAMK. 

OAMK järjestää vuosittain monenlaista kyykkään ja mölökkyyn liittyvää toimintaa. Suurim-
pana kokonaisuutena on talven aikana pelattavat Kyykkäliigan sarjat. Kyykän suosio on kas-
vanut vuosittain ja viime kaudella kahdessa eri sarjassa pelasikin yhteensä ennätysmäiset 45 
joukkuetta. Kyykkäliigojen lisäksi vuosittain järjestettäviä tapahtumia ovat mm. Pikkujoulu-
kyykkä, Fuksikyykkä, Parikyykkäliiga, Wappukyykkä sekä MölökkyTour.

Yksittäisistä tapahtumista selvästi suurin on helmikuun tienoilla järjestettävä World Cup of 
Kyykkä –turnaus. Turnaus on kaikille avoin koko päivän kestävä tapahtuma, joka järjestet-
tiin viime talvena neljättä kertaa. Mukana oli ennätysmäärä joukkueita ja yleisen sarjan 64 
paikkaa olivatkin täynnä. Turnauspäivä huipentui yökerhossa järjestettäviin loppubileisiin! 
Jälleen ensi talvena on varmasti odotettavissa huikeaa menoa ja meininkiä!

Kyykkä on varmasti lähes kaikille teille uusi ja tuntematon laji. OAMK 
järjestää kuitenkin säännöllisesti Sunnuntaikyykkiä, joissa jokainen voi 
käydä tutustumassa lajiin ja sitä myöten rakastua siihen ikuisesti. Tar-
kempaa tietoa Sunnuntaikyykän pelipaikoista tulee syksyn kuluessa.

Seuramme tarjoaa paljon toimintaa ja pelattavaa riittää! Olemmekin yksi 
Oulun yliopiston aktiivisimmista ja suurimmista harrastejärjestöistä. 
Tällä hetkellä seurassamme on jo yli 750 jäsentä. Lisätietoa seurastamme, 
toiminnastamme sekä itse pelaamisesta löytyy osoitteesta www.oamk.
oulu.fi. Tietoa saatte myös liittymällä irkissä kanavalla #OAMK tai liitty-
mällä seuramme jäseneksi ja sitä kautta postituslistoillemme. Jäseneksi 
liittyminen onnistuu hyvinkin opiskelijaystävälliseen hintaan, sillä se-
hän on ilmaista!

Tulette varmasti myöhemmin kuulemaan OAMK ry:n toiminnasta lisää ja toivottavasti näem-
me paljon uusia kasvoja kyykkäkentillä! Tarkoituksena on aina pitää päällimmäisenä mielessä 
nauttiminen pelistä, ulkoilmasta sekä hyvästä seurasta. 

Kyykkäterveisin

Anne Herranen  
Puheenjohtaja  
OAMK ry 

Oulun Akateeminen
Mölökky- ja Kyykkäseura ry
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Oletko joskus kuullut jonkun laulavan? 
Siedätkö huonoakin huumoria? Tykkäät-
kö laulaa? Jos vastasit myöntävästi yh-
teenkin kysymykseen, maailman paras 
oululainen Teekkarikuoro TeeKu haluaa 
riveihinsä juuri sinut!

TeeKu on vuonna 1993 perustettu sekakuoro, joka keskittyy pääasiassa perintei-
siin Teekkari- ja juomalauluihin sekä muuhun kevyempään ohjelmistoon. Kuoroa 
johtaa Sini Koivisto.

Kuoro pitää yleensä yhden oman konsertin lukukaudessa, minkä lisäksi TeeKu on 
suosittu esiintyjä kiltojen ja opiskelijoiden tilaisuuksissa ja myös yliopistomaail-
man ulkopuolella. TeeKulaisten ohjelmaan kuuluvat myös hulvattomat laululei-
rit, pikkujoulut ja muut illanistujaiset.

TeeKu täyttää tänä vuonna 20 vuotta, joten on vuosijuhlan aika! Asiaan kuuluu 
myös räväkkä vuosijuhlakonsertti, joka järjestetään 26.10. klo 15 alkaen Tulindber-
gin salissa (Leevi Madetojan katu 1-3, Oulu).

Koska ainoastaan lahjattomat reenaa, myös TeeKu harjoittelee yliopiston luku-
kausien aikana keskiviikkoisin kello 18-20 Linnanmaalla luokassa TF104. Syksyn 
harjoitukset alkavat jo elokuun puolella 28.8., mutta myöhemminkin syksyllä har-
joituksiin pääsee. Harjoitusten jälkeen meihin saattaa törmätä ravintola Caiossa.

Lisätietoja löydät TeeKun www-sivuilta osoitteesta www.teeku.fi.
Tervetuloa mukaan laulamaan!

Oulun Teekkarikuoro 
TeeKu
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Omistatko kännykän jossa on kamera, harrastatko valokuvaamista, haluatko op-
pia valokuvaamisesta vai onko filmille kuvaaminen ollut salainen päiväunesi?

Eläpä huoli sillä Oulun Ylioppilaskamerat - tutummin Yokamerat - on vastaus 
kaikkiin näihin kysymyksiin! Yokamerat on yliopiston harrastejärjestö valoku-
vaamista harrastaville ja siitä kiinnostuneille, niin pokkari-, kännykkä-, järkkä-
ri- kuin mielikuvakuvaajille. Yokamerat järjestää kursseja aina alkeiskursseista 
sommitteluun ja kokeellisen kuvaamisen kursseihin sekä pimiökursseihin. Yoka-
meroillahan on siis kaksi erittäin tasokasta pimiötä; Välkkylässä ja Linnanmaalla. 
Kurssien lisäksi Yokamerat järjestää kuvailtoja sekä kuvausretkiä. Yokameroiden 
suurin tapahtuma eli DIGIRUNDI on aivan nurkan takana. Lauantaina 21.9. jär-
jestetään valokuvauskilpailu, jossa on kuusi kuva-aihetta ja kuusi tuntia aikaa ku-
vata, parhaille mahtavat palkinnot! Myös iltabileet kisan jälkeen!

Tervetuloa mukaan toimintaan! Meidät löytää osoitteesta www.yokamerat.org ja 
facebook.com/yokamerat.

 Oulun
Ylioppilaskamerat ry
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Pahki ry (Pyssäyttävän Autenttinen ja Häikäsevä 
Kulttuuri-Ilimiö) on Oulun yliopiston piirissä toimiva yhdis-
tys, joka tuottaa vuosittain poikkitieteellisen PahkiSpeksin. 
Speksi on käsikirjoitettu näytelmä, jossa kohtaavat musiikki, 
tanssi, opiskelijahuumori ja improvisaatio. Yleisö voi osallistua 

mukaan näytelmään Omstart-huudoin ja näin tehdä jokaisesta näytöksestä ainut-
laatuisen. Esimerkiksi jos edellisestä kohtauksesta saisi vielä hauskemman esittä-
mällä sen toisella kotimaisella, joku yleisöstä voi huutaa ”Omstart, ruotsiksi!”.

Pahki tarvitsee joukkoonsa paljon tekijöitä eri työryhmiin: näyttelijät, tanssijat, 
bändi, puvustus, lavastus, maskeeraus, sanoitus, sovitus, käsikirjoitus, tarpeisto, 
PR, webtiimi ja valokuvaus muiden muassa. Mikäli sinua kiinnostaa lähteä teke-
mään parasta oululaista poikkitieteellistä speksiä, pitämään hauskaa ja saamaan 
roppakaupalla uusia ystäviä, niin ei muuta kuin rohkeasti mukaan vaan ja kave-
rit kanssa! Speksi-porukkaan rekrytoidaan uusia tekijöitä jatkuvasti, erityisesti syk-
syllä, jolloin uuden speksin tekeminen toden teolla alkaa. Esityskausi on keväällä 
ennen vappua.

Lisää tietoa PahksiSpeksistä saat netti-
sivuiltamme osoitteesta www.pahki.fi 
sekä Facebook-sivultamme www.face-
book.com/PahkiSpeksi. Ilmoittelemme 
toiminnastamme sähköpostilistoilla ja 
Facebookissa. Meihin voi ottaa yhteyt-
tä myös sähköpostitse osoitteeseen tie-
dottaja@pahki.fi. Muista myös vierailla 
PahkiSpeksin ständillä Vulcanalian jär-
jestömessuilla!

Terv. Topi Törmä, Pahki ry:n HPJ

Pahki ry
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Teekkaritorvet on oululaisten Teekkareiden vuonna 1970 perustama puhallinor-
kesteri. Nimestään huolimatta torvirivistöistä löytyy puhaltajia kaikilta tieteen- ja 
taiteenaloilta aina fukseista tohtoreihin, ja muutama pakollinen rumpali. Aktiivi-
soittajia meillä on reilu parikymmentä.

Oululaisen musiikkikulttuurin kivisydämen repertuaari vaihtelee humpasta 
poppiin ja marsseista jazziin. Soitamme myös funkit, diskot ja rokit sekä 
paheellista swing-musiikkia. Teekkaritorvet onkin haluttu ja tahottu viiheor-
kesteri, joka tekee vuosittain 30-50 keikkaa. Oulussa Torvet on totuttu näkemään 
erityisesti Wapunpäivän tunnelmanluojana Linnansaaressa ja Rotuaarilla. Keik-
kalistalta löytyy omien konserttien lisäksi opiskelijabileitä, vuosijuhlia, yksityisti-
laisuuksia, julkisia tilaisuuksia sekä häitä, hautajaisia (tulevaisuudessa) ja kissan-
ristiäisiä ympäri Suomea.

Syksyn 2013 tärkeimpiin torvitapahtumiin kuuluu puhallinorkesterifestivaali 
Puhallus 13, joka kokoaa Suomen akateemiset puhallinorkesterit Ouluun 13.-
15.9. yli 200 soittajan voimin. Keikkameininkiin pääset tutustumaan paitsi livenä, 
myös Torvien FB-sivuilta löytyvien taltiointien kautta. Huhu kertoo myös YouTu-
besta löytyvän keikkavideoita. Torvet ei vastaa sinne ladatusta aineistosta.

Teekkaritorvet harjoittelee kesäkuukausia lukuun ottamatta kerran viikossa. Har-
joitusleireillä käymme kaksi kertaa vuodessa. Parin vuoden välein teemme kon-
serttimatkoja ulkomaille asti, kesällä 2012 valloitettiin Rodos.

Orkesterimme tarjoaa mahdollisuuden päästellä ylimääräisiä arkihöyryjä rentout-
tavassa torviseurassa muutenkin kuin soittamalla. Voimme sanoa olevamme 
yhtä suurta torviperhettä. Suositut after-reenit eräässä Kauppurienkadun ra-
vintolassa ovat tuottaneet hyvää mieltä monille. Yhdistyksemme tarjoaa myös 
vertaistukea pilkkikilpailuihin, tikanheittoon, karaokeen ja lentopalloon. Tanssi-
tapaturmiin ja muihin urheiluvammoihin varaudumme omalla ensihoitohen-
kilökunnalla. Teekkaritorvissa voit opintojen ohessa profiloitua järjestöjyräksi, 
muutosjohtajaksi, keikkamyyjäksi, ravintolakriitikoksi, SOME- sisällön-
tuottajaksi, talousasiantuntijaksi ja kriittiseksi musiikinkuuntelijaksi. 
Orkesterimme musiikkimaku on absoluuttisen oikea.

Teekkaritorvet ei turhia nirsoile, vaan toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet 
soittajat oppilaitokseen, kansallisuuteen, työpaikkaan ja yli kahdeksantoista 
vuoden ikään katsomatta. Muutaman vuoden tauko soittoharrastuksessa ei ole 
este mukaan tulemiselle. Soittokokeita emme järjestä, mutta nuotinlukutaito hel-
pottaa kovasti orkesteritoimintaan osallistumista.

Yhteystiedot:
www.teekkaritorvet.com
www.facebook.com/teekkaritorvet
www.puhallus.com
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Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry on kesällä 2004 perus-
tettu rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää 
alppihiihtoharrastusta Oulun yliopiston opiskelijoiden 
keskuudessa. Seura jatkaa Oulun Teekkariyhdistyksen alla 
toimineen YKHS:n pitkiä ja kunniakkaita perinteitä alamä-
kiurheilun saralla.

Näkyvin osa seuran toimintaa on jäsenille vuosittain järjestettävät, opiskelijoiden 
keskuudessa legendaarisen maineen saavuttaneet, matkat: Hemavan Student Ski, 
Alppimatka sekä Avoimet Kansalliset.

Seuran järjestämien matkojen lisäksi jäsenet, erityisesti seuran hallitus, yrittävät 
parhaansa mukaan välttää valmistumista ja reissaavat ahkerasti lumen perässä 
Suomessa ja ulkomailla. Laskukausi aloitetaan perinteisesti viimeistään Rukan 
avajaisissa marraskuussa ja lopetetaan touko-kesäkuussa Rukalla tai länsinaapu-
reiden lumilla. Kesällä seuran jäsenet harrastavat mm. laskuvideoiden katselua, 
kiipeilyä ja pyöräilyä. Osa vaipuu horrokseen.

Seuran jäseniksi ovat tervetulleita kaikki opiskelijat ja opiskelemattomat ikään ja 
sukupuoleen katsomatta. Laskitpa sitten suksilla, laudalla, telluilla tai pulkalla, 
YKHS on oikea valinta, kun haluat lähteä reissuun hyvässä seurassa.

YKHS netissä: www.ykhs.fi

Ystävällinen Kaunohiihtoseura 
ry
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Fortum tutkii kaiken aikaa, miten energiaa voidaan 
tuottaa ja käyttää entistä tehokkaammin ja puhtaammin 
– kestävää kehitystä edistäen. Näin energiamme 
edesauttaa niin nykyisten kuin tulevien sukupolvien 
elämää. Jos löydät itsestäsi samaa energiaa, tervetuloa 
töihin. Tarjoamme sinulle monipuolisia mahdollisuuksia 
kasvaa, kehittyä ja mennä eteenpäin omalla urallasi. 
Luodaan yhdessä uuden sukupolven energiaa! 

Oppia ikä kaikki. Menestystä opintoihin!
fortum.fi /urapolku

Kestäviä työuria 
energisille ihmisille

Etsimme kannattavia ja kestävän 
kehityksen mukaisia kasvumahdollisuuksia 
hiilidioksidittomassa sähköntuotannossa. 
Analysoimme markkinoita ja teknologioita, 
laadimme toimintasuunnitelmia, 
strategioita ja investointiesityksiä. Parasta 
tässä ovat haasteelliset tehtävät, taitavat 
työkaverit ja tekemisen meininki.

Joonas Rauramo, Business Development 
Manager Power-divisioona

Etsimme kannattavia ja kestävän 
kehityksen mukaisia kasvumahdollisuuksia 
hiilidioksidittomassa sähköntuotannossa. 
Analysoimme markkinoita ja teknologioita, 
laadimme toimintasuunnitelmia, 
strategioita ja investointiesityksiä. Parasta 
tässä ovat haasteelliset tehtävät, taitavat 
työkaverit ja tekemisen meininki.

Joonas Rauramo
Manager Power-divisioona
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1 AKTIIVI 
Killan tai muun järjestön esim. OYYn tomin-
nassa aktiivisesti mukana oleva henkilö. Te-
kee paljon hommia, tuntee paljon ihmisiä, 
pitää hauskaa ja satunnaisesti onnistuu jopa 
vaikuttamaan asioihin. Marras-joulukuus-
sa pidetään kiltojen ja OTYn vaalikokoukset, 
joissa voit itsekin ruveta aktiiviksi ja pyrkiä 
kiltasi tai OTYn hallitukseen tai toimihenki-
löksi.

2 ALKOHOLI
Usein käytetty piristysaine tenttien ja luen-
tojen aiheuttamaan moraaliseen krapulaan. 
Lievästi humaloittava ja suuresti janottava 
vaikutus.

3 ARKKARIT
Myös arkkitehtiopiskelijat kuuluvat teknilli-
seen tiedekuntaan. Arkkitehtiosasto sijaitsee 
erillään muusta yliopistosta Torinrannassa, 
keskustassa. Valkoiset haalarit. Arkkitehtikil-
lalla on oma saunallinen kiltatalo Pikisaares-
sa.

4 ASSISTENTTI
Assareita tapaat harjoituksissa. Hänelle on 
käynyt hullusti, hän on ”joutunut” yliopis-
ton henkilökunnaksi opiskelun lomassa. Osa 
jopa valmistuneita tai lähellä valmistumista.

5 ASUNTO
Ks. kämppä. Pidempiaikaiseen oleskeluun 
tarkoitettu paikka, joka ei kuitenkaan ole kil-
tahuone. Omaan asuntoosi voit viedä vierai-
ta miehiä ja naisia. Asunnon löytämistä hel-
pottaa PSOAS.

6 BUMERANGI
Harjoitustyö tai työselostus, joka pomppaa 
opiskelijalle takaisin korjattavaksi, vaikka sii-
tä luuli päässeensä eroon. Tulevat tutuksi.

7 ETKOT
Jatkojen negaatio.

8 EXCURSIO
Opinto- tai tutustumismatka, joka voi olla 
pitempi tai lyhyempi ja josta voi jäädä muis-
tikuvia enemmän tai vähemmän. Fuksicursi-
oon osallistuminen on fuksille kunnia-asia.

9 FUKSI
Kaikki ensimmäisen vuosikurssin yliopis-
to-opiskelijat alasta riippumatta. Katso pei-
liin.

10 FUKSIJAOS 
Teekkarikiltojen Fuksivastaavista ja -apureis-
ta koostuva OTY:n alainen jaos, joka opastaa 
fukseja Teekkariuteen sekä hauskanpitoon. 
Tunnistaa haalareista löytyvästä jaosnauhas-
ta.

11 FUKSILAKKI 
Teekkarilakin esiaste, jonka saat haltuusi 
syyskuun viimeisenä päivänä osallistumalla 
Lakinlaskiaisiin. Auttaa siirtymävaiheessa 
ylioppilaslakista Teekkarilakkiin.
Kohtele fuksilakkia kuin Teekkarilakkia, jotta 
opit Teekkarilakin käyttöön liittyvät perin-
teet. Oman
Teekkarilakkisi saat aikaisintaan Wappuna.

12 FUKSIPASSI
Lärpäke fuksipisteiden merkitsemistä varten. 
Fuksipassit kerätään ennen Wappua pistei-
den laskemista varten. Älä hukkaa, äläkä pese 
pesukoneessa! Ilman passia ei saa lakkia.

13 FUKSIPISTE 
Fuksipisteet ovat todisteena osasuorituksista, 
joita nuori tekniikan ylioppilas hankkii saa-
dakseen Teekkarilakin ja oikeuden käyttää 
itsestään nimitystä Teekkari. Tarkoituksena 
aktivoida fuksit mukaan Teekkaritoimintaan, 
jotta Teekkariperinteet ja -kulttuuri tulisivat 
tutuiksi.

14 FUKSISUUNNISTUS 
Pienryhmien välillä käytävä rastimuotoinen 
kilpailu, jonka tarkoitus on kohottaa pienryh-

100 faktaa fukseille
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män yhteishenkeä. Kilpailun ohessa tutustu-
taan muihin fukseihin ja Oulun kaupunkiin. 
Kisa päättyy yhteisiin bileisiin. Rastinpitäjien 
lahjonta on moraalitonta, mutta sallittua, ja 
yleensä jopa suotavaa.

15 FUKSIUITOT 
Wapunaaton se ykkösjuttu fuksille, jossa 
vuoden aikana syntynyt fuksi vihdoin kuo-
lee laskiessaan liukumäellä Laanaojaan.

16 HAALARIT 
Käytännöllisin asu bileissä. Värin ja selän 
tekstin perusteella erotat eri alojen opiskelijat 
toisistaan. Lähes pakollinen opiskeluväline, 
varsinkin Wappuna.

17 HOPS
Opintosuunnitelma, jonka toteat n:ntenä 
vuotena unohtaneesi täysin, HUPS! ks. We-
bOodi

18 HUMANISTI
Tarkkaan ottaen humanistisen tiedekunnan 
opiskelija, mutta voidaan määritellä myös 
vapaammin: epäeksaktin tieteen opiskelija 
yliopiston uudella puolella, lähes poikkeuk-
setta nainen, yleensä kaunis, monesti loogi-
seen ajatteluun kykenemätön. Mutta kaunis.

19 ILMOITUSTAULUT
Sieltä löytyvät yliopiston aamu-, keskipäivä-, 
ilta- ja yöuutiset. Niitä on käytävillä melkein 
joka seinällä: joka osastolla, killalla ja laitok-
sella on omansa. Opettele käyttämään niitä 
internet-sivujen lisäksi, sillä niistä saa tiedon 
kaikesta tapahtuvasta.

20 INFOTV
Luento on, mutta missä ja milloin. Kun on 
eniten hukassa, niin yliopiston info-tv:t ker-
tovat, missä se luento olikaan. Tai aina voi 
tarttua virastomestaria hihasta kiinni.

21 IRC
Ohjeet irkkinoviiseille löytyy seuraavasta 
Teksuutimien numerosta (ks. kohta katteeton 
lupaus). Nyt ois korkea aika opetella irkkaa-
maan, sillä irkistä voit tarkistaa, mihin aikaan 
kaveri on selvinnyt baarista tietokoneen ää-
reen ja mitä kieltä se tällä kertaa puhuu.

22 ISÄNNÄN VIIRI
Kun viiri on salossa, on OTY:n Isäntä kotona. 
Eli Isännän viiri kertoo, milloin Teekkarita-
lolla on OTY:n tapahtuma.

23 JAJATKOT - JAJAJATKOT
Tapahtuma tapahtuman jälkeen ja tapahtu-
ma tapahtuman tapahtuman jälkeen.

24 JÄYNÄ
Jäynät ovat harmittomia Teekkarikulttuuriin 
kuuluvia kepposia. Jäynä tuottaa huvia jäy-
nääjille, jäynättävälle ja muille asiasta kuule-
ville, eikä jätä kenellekään henkisiä, fyysisiä 
tai taloudellisia vahinkoja.

25 JÄYNÄKISAT 
Kilpailu, jonka voittaa se joukkue, joka on 
onnistunut tekemään mojovimmat jäynät ja 
saamaan julkisuutta tiedotusvälineissä. Fuk-
sien omat jäynäkisat käydään Wapun alla ja 
niiden lopputuloksella on huomattava vai-
kutus Wapun uintijärjestykseen.

26 KALU
Ks. Laulukalu.

27 KATTEETON LUPAUS
Ks. IRC.

28 KILTA
Eli ainejärjestö. Kaikkein opiskelijaystävälli-
sin järjestö. Jokaisella koulutusohjelmalla on 
omansa. Järjestää vapaa-ajan aktiviteetteja ja 
helpotusta opiskeluun. Kaikki ovat tervetul-
leita mukaan toimintaan. 

29 KILTAHUONE 
Kiltalaisten oma olohuone, jossa yleensä tar-
jolla edullista kahavia tai muita virvokkeita. 
Jos et millään jaksa mennä luennolle, kilta-
huoneella sinun ei tarvitse jättää menemättä 
yksin. Loistava paikka viettää luentojen vä-
lisiä aikoja ja erinomainen paikka tutustua 
vanhempiin tieteenharjoittajiin.

30 KIRJASTOT
Mukavia lueskelupaikkoja, lukipa sitten 
Aku Ankkaa tai kurssikirjallisuutta. Soveltuu 
myös tiedonhankintaan. Pegasus yliopiston 
uudella puolella, osastoilla omia kirjastojaan. 
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Tekniikan opiskelijoille tutuimmiksi varmas-
ti tulevat Tellus ja Luna, arkkareille vuoro-
kauden ympäri auki oleva Media Lounge.

31 KIRKKOVENESOUDUT
Prosessikillan järjestämä kiltojen välinen tais-
telu Oulujoen herruudesta. Kilpailuvälinee-
nä käytetään perinteisiä kirkkoveneitä. Sou-
dut järjestetään perinteisesti Wappuna.

32 KOKARDI
Jokaisella killalla on oma lakkikokardi, jota 
ilman Teekkarilakkia ei saa pitää.

33 KONE
Konetekniikkaa opiskelevien kilta. Nämä 
kaverit osaavat suunnitella paperikoneen, 
diesel-moottorin tai vaikkapa ihmisrodun 
tarvittaessa tuhoavan T-1000-sarjan robotin. 
Liikkuvat punaisissa haalareissa.

34 KOPIOKONE
Yliopiston nopein luennoitsija mahdollistaa 
opiskelun kiireellisille, krapulaisille tai muu-
ten vaan väsyneille tai laiskoille. Myös skan-
neri on ystäväsi.

35 KOSKILINJAT 
Oulun oma bussifirma, joka satunnaisin ajoin 
lähettää bussejansa liikenteeseen. Bussiin 
ehtimisen todennäköisyyttä voi parantaa tar-
kastamalla aikataulut Linjakas.fi -sivulta. Yö-
aikaan tuhottoman kallis ja harvaan kulkeva 
bussi kannattaa vaihtaa suosiolla pyörään tai 
kimppataksiin.

36 KOTIMAANPITKÄ (KMP)
Nimensä mukaisesti kotimaassa järjestettävä 
excursio, joka tavallisesti kestää muutamas-
ta päivästä enintään viikkoon. Kierrellään ja 
tutustutaan tekniikan alan yrityksiin, mui-
hin opiskelijapaikkakuntiin ja yleensä ollaan 
muiden Teekkareiden vieraina.

 37 KYLTERI
Taloustieteilijä. Liikkuvat laumoittain viole-
tin värisissä haalareissaan.

38 KYYKKÄ
Erityisesti Teekkareiden vaalima perinteikäs, 
etäisesti pesäpalloa ja keilaamista muistut-

tava joukkuelaji. Mailaa (karttua) heittämäl-
lä yritetään saada mahdollisimman monta 
kohdepalikkaa (kyykkää) ulos pelialueelta. 
Ks. OAMK

39 KÄMPPÄ
(Katso myös asunto) Vain lyhytaikaiseen 
oleskeluun sisätiloissa. Sisustaminen ei pa-
ranna viihtyisyyttä, sen sijaan mukavaa seu-
raa saa raahattua vaikkapa kapakoista. Ylei-
sin käymispöntön sijoituspaikka.

40 KÄNNIÄÄLIÖ
Humaltunut henkilö, joka käyttäytyy mui-
den mielestä sopimattomasti. Tavataan var-
sinkin Wappuna tiheinä esiintyminä.

41 LAKINLASKIJAISET
Teekkarit laskevat Lakkinsa lepäämään Wap-
pua varten syyskuun viimeisenä päivänä. Ks. 
fuksilakki

42 LASKARIT
(Laskuharjoitukset) Assistentin pitämiä ope-
tustilaisuuksia, jotka varsin usein muodos-
tuvat perässäkirjoitustilaisuuksiksi. Muis-
tuttavat lukion oppitunteja. Kysymyksiä saa 
esittää tai assari esittää. Ks. Lusikka

43 LASKIAINEN
Kevätkauden liukkain juhla. Ensin lasketaan 
ja sitten juhlitaan. Seurauksena helposti rai-
tisilmamyrkytys.

44 LAULUILTA
OTY:n säännöllisen epäsäännöllisesti järjestä-
mä varsin riemukas tilaisuus, johon osallistu-
minen ei vaadi nuottikorvaa, vaan kestävää 
ja kantavaa ääntä. Parhainta menoa ylläpi-
tänyt ryhmä saa palkkioksi mainetta ja kun-
niaa.

45 LAULUKALU
Teekkarin pyhä laulukirja, josta löytyy sa-
noitukset kiperimpiinkin elämäntilanteisiin. 
Uusi versio on tekeillä.

46 LAULUMARATHON
Laulumarathonilla Laulukalu lauletaan kan-
nesta kanteen. Samana iltana killat ottavat 
mittaa toisistaan laulunsanoitustaidoissa. Jos 
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ei muuta, niin ainakin Rosvolaulu tulee tu-
tuksi.

47 LIIKUNTA 
Tarkoituksellista fyysistä aktiivisuutta. Tätä 
toimintaa voi halutessaan harjoittaa kiltojen 
urheiluvuoroilla. Hankkimalla Sporttipassin 
pääset hyötymään korkeakoululiikunnan 
laajasta tarjonnasta.

48 LUKKARI
Oulun yliopiston opiskelijoiden lukujärjestys, 
johon kirjaudutaan paju-tunnuksilla. Luk-
karissa on mahdollisuus siirtää WebOodista 
opetukseen ja tentteihin liittyvät aikataulut 
ja paikat omaan kalenteriin.

49 LUSIKKA
Matikan laskareita ja luentoja pitävä ope-
tushenkilö. Pommittaa fuksityttöjä kiperillä 
kysymyksillä ja nasevilla välihuomautuksil-
laan. Kun tunnet Lusikan säännön, olet oppi-
nut ainakin jotain.

50 MELLAKKA
Konekillan isoilla punahaalarisilla miehillä 
lastattu maastoauto, jonka saapuminen mel-
lakkapaikalle rauhoittaa äreimmänkin räy-
häviinaa nauttineen Wappujuhlijan.

51 MORKKIS
Aamulla bileiltojen jälkeen ilmenevä olotila, 
joka johtuu yleensä siitä, että on tullut
(yleensä humaltuneessa tilassa) tehtyä jota-
kin omasta mielestä vähemmän sosiaalisesti 
hyväksyttävää.

52 NAULAKOT
Linnanmaan yleiset kohtauspaikat ja maa-
merkit. Oranssit naulakot löytyvät kesku-
saulan L1 ja L4 puoleisesta päädystä ja vih-
reät naulakot puolestaan L2 ja L3 päädystä. 
Vihreiden naulakoiden luona harjoitetaan 
usein tapahtumalippujen ja haalarimerkkien 
myyntiä.

53 OAMK
Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseu-
ra pyörittää Oulun Kyykkäliigaa, mutta järjes-
tää myös kaikille avoimia kyykkä- ja mölk-
kyharjoituksia aina sunnuntaisin yliopiston 

parkkipaikalla.
Vuosittain pelattava World Cup of Kyykkä 
(WCOK) eli maailman pohjoisin akateemisen 
kyykän mestaruusturnaus on OAMKin järjes-
tämä.

54 OPINTO-OPAS
Ystäväsi, joka muistuttaa sinua opiskelun laa-
juudesta. Lue se tarkasti läpi, äläkä revi, syö 
tai pistä sitä paperinkeräykseen. Tästä Maon 
Punaiseksi Kirjaksikin kutsutusta oppaasta 
näet myös mitä kursseja sinun tulisi suorit-
taa. Löytyy myös kätevästi WebOodista.

55 OPM ja OPMX2
“Oma pullo mukaan” ja “oma pullo ja pyyhe 
mukaan”.

56 OPTIEM
Tuotantotaloutta opiskelevien kilta. Tutalai-
set ovat ahkeria niin opiskelussa kuin bilettä-
misessä. Erityisen lahjakkaita käsienheilutte-
lussa. Mintunvihreät haalarit.

57 OPTIMA
Oppimisympäristö, josta löytyy useiden kurs-
sien materiaalit. Yleensä oppimista aiheuttaa 
eniten itse Optiman käyttö sekä lehtoreille 
että opiskelijoille.

58 OTiT
Tietotekniikkaa opiskelevien kilta. Opiskeli-
jamäärältään toiseksi suurin kilta. OTiTlaiset 
ovat keskimäärin miehiä mustissa haalareis-
sa, osaavat yleensä käyttää paremmin tieto- 
kuin partakonetta.

59 OTY
Oulun Teekkariyhdistys. Oululaisten Teekka-
rien kattokilta.

60 OTYn LENKKI
OTYn lenkillä niin vanha paatunut Teekkari 
kuin tuliterä fuksikin vetreytyy. OTYn
järjestämä Teekkarin iltalenkki lähtee Teek-
karitalolta ja keskustan asukkaille Arkkarien 
lenkki Arkkarien kiltatalolta. Sauna lämpe-
nee yleensä lenkin jälkeen.

61 PIENRYHMÄOHJAAJA
Arvostettu vanhempi tieteenharjoittaja, jolta 
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voit kysyä mitä tahansa, ja joka kääntää fuk-
sin pään oikeaan suuntaan.

62 PIENRYHMÄOHJAUS
Pienryhmässä on tarkoitus suorittaa pien-
ryhmäohjaajan johdolla pehmeä sukellus 
yliopistomaailmaan, porukalla ratkoa vas-
taantulevia ongelmia ja tutustua muihin 
fukseihin.

63 PROFESSORI
Osaston ylimmät opetushenkilöt, joita voi 
häiritä opintoasioissa ilman epäröintiä.

64 PROSE
Prosessitekniikkaa opiskelevien ainejärjestö. 
Prosessiteekkari laittaa tehtaassa koneet jär-
jestykseen ja aineet virtaamaan. Prosessiteek-
kari pukeutuu lumenvalkoisiin (vanhemmat 
tieteenharjoittajat yleensä likaisemman lu-
men sävyisiin) haalareihin joita ei tule se-
koittaa arkkitehtien haalareihin.

65 PRUJU
Opiskelumateriaalia paperisena tai digitaali-
sena. Voi olla joko kurssin virallinen ja luen-
noitsijan tekemä tai opiskelijoiden keskenän-
sä kasaan rustaama epävirallisempi laitos, 
joka usein myös turboprujuna tunnetaan. 
Vanhoja prujuja kannattaa kysellä vanhem-
milta tieteenharjoittajilta.

66 PSOAS 
Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö. 
Vuokraa opiskelija-asuntoja (ks. kämppä) 
kohtuulliseen hintaan. Tarjolla on useita eri-
tasoisia vaihtoehtoja. Yksiöt kiven alla, solu-
kämppiä yleensä tarjolla. Vapaita asuntoja 
voi yrittää kärkkyä kuun lopulla, kun vapaat 
asunnot laitetaan yleiseen jakoon.

67 PYÖRÄILY
Ainut pätevä liikkumistapa yli kilometrin 
matkoilla Oulussa. Muista kuitenkin kahlita 
pyöräsi tukevasti välttyäksesi kulkuvälineen 
anastukselta ja suhtaudu pyöräteiden varsil-
le ripoteltuihin tienviittoihin terveen epäile-
västi.

68 RATTORADIO
Oululaisten opiskelijoiden tekemän Wappu-
radio Wappuhenkiselle kansalle.

69 RUOKA 
Aine, jota ihminen syö ja käyttää ravinnok-
seen. Pääasiallisesti opiskelijan ruokailusta 
vastaa Uniresta (ks. Uniresta). OTY järjestää 
syksyisin fukseille Kotiruokakurssin, joka 
mahdollistaa myös omatoimisen ravinnon 
valmistamisen.

70 SIK
Sähkötekniikkaa, elektroniikkaa ja tietolii-
kennettä opiskelevien kilta. Keskimäärin SIK-
kiläinen on sinihaalarinen mies, joka tietää 
että sähkö on sinistä ja sattuu.

71 SITSIT
Teekkariperinne, johon kuuluu läheisesti 
ruoka, juoma, laulu, pitkä pöytä ja hyvät käy-
töstavat. Sitseille pukeudutaan pukuun.

72 SPEKSI
Interaktiivinen näytelmä, jonka kulkuun 
yleisö voi vaikuttaa. Otaniemen teekkarit 
käyvät speksiturneella lumien sulamisen ai-
kaan, Tampereen NääSpeksi marraskuussa. 
Viime vuonna lanseerattiin Oulun oma Pah-
kiSpeksi. Lääkisläisillä on myös oma TerwaS-
peksinsä. Asusteena yleensä ykköset eli puku. 
Kokemuksena erittäin suositeltava.

73 SUPERFUKSI
OTY:n korkeasti arvostetuksi superfuksiksi 
valitaan joka vuosi eniten fuksipisteitä ke-
rännyt fuksi. 

74 SÄHKÖPOSTI
Viestien ja kirjeiden välitystä tietokoneen 
avustuksella. Halpa, nopea ja tehokas. Säh-
köpostia on käytetty yliopistoissa pimeältä 
keskiajalta lähtien, joten opettele HETI tämä 
viestintämuoto niin et jää pulaan.

75 TEEKKARI
Teknillisen tiedekunnan opiskelija sen jäl-
keen, kun on saanut Teekkarilakin.
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76 TEEKKARILAKKI
”Läpikäytyään Wapun rituaalikokeet ja pys-
tyttyään fuksina esittämään tiettyä henkistä 
ja muuta tasoa, fuksi on kelvollinen käyt-
tämään tupsulakkia ja muodostuu hänestä 
näin Teekkari märillä korvantaustoilla.” Teek-
karilakin käytöstä määräävät lakkilaki ja lak-
kiasetus.

77 TEEKKARILUPI
Teekkaritalosta vastaava organisaatio, joka 
vastaa Talon ylläpidosta. Eräänlaisia talon-
miehiä. Jos Talo-toiminta kiinnostaa, kyllä 
tekijöille ja osaajille aina töitä löytyy.

78 TEEKKARITALO
Kalervontie 7:ssä sijaitseva talkoovoimin har-
taasti rakennettu Oulun Teekkareiden oma 
talo. Omalaatuisuudessa vertaansa vailla. So-
veltuu saunailtojen ja pienehköjen bileiden 
pitopaikaksi. Sauna lämpenee taatusti, joten 
muista ottaa pyyhe mukaan. Tänä vuonna 
juhlitaan talon 20-vuotista olemassaoloa! 

79 TEEKKARITARRA
Oulun Teekkariyhdistyksen jäsenyydestä 
saatava tarra opiskelijakorttiin, jolla saa alen-
nuksia mm. bilelipuista. Maksaa itsensä ta-
kaisin moneen kertaan.

80 TEEKKARITORVET
Epämääräinen opiskelijoiden torvisoittokun-
ta, jonka soittotaito ei yleensä vedä vertoja 
esiintymiselle. Näkyy ja erityisesti kuuluu 
useimmiten Wapun tienoilla.

81 TEEKU
Maailman paras oululainen Teekkarikuoro. 
Kaikki lauluhaluiset ovat tervetulleita, sillä 
nuotin vieressä on aina tilaa ja teekkari lau-
laa mieluummin kuin hyvin!

82 Tekniikan akateemiset TEK
Diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaa-
van yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja 
palvelujärjestö. Pitää jäsentensä puolia työ-
markkinoilla. TEKin kautta voit liittyä IA-
ET-kassaan, joka turvaa rahantulon työttö-
myyden sattuessa. TEKin opiskelijajäsenyys 
on ilmainen!

83 TeKoLupi
TeekkariKOPOLupissa opintovastaavat huo-
lehtivat OTY:n koulutuspoliittisen vastaavan 
johdolla tekniikan opiskelijoiden opintoihin 
liittyvistä oikeuksista ja eduista.

84 TEKSUUTIMET
OTYn julkaisema laadukas julkaisu. Ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa niin painettuna, kuin 
myös verkkoversiona OTYn sivuilla.

85 TeKuToKu
Tempaus- ja kulttuuritoimikunnassa Kult-
tuurisian johdolla kulttuurivastaavat edistä-
vät Oululaista Teekkarikulttuuria tempauk-
sin ja tapahtumin.

86 TEMPAUS
Opiskelijoiden suorittama teko tai tapahtu-
ma, jolla pyritään tuomaan esille jokin ajan-
kohtainen asia ja julkisuuden kautta edis-
tämään sen yleishyödyllistä toteutumista. 
Esim. äänestystempaukset vaaleissa tai kaksi 
kertaa vuodessa järjestettävä renkaanvaihto-
tempaus, jonka tuotto lahjoitetaan lyhentä-
mättömänä hyvätekeväisyyteen.

87 TENTTIARKISTOT
Osastot ja killat pitävät vaihtelevan laajuisia 
tenttiarkistoja, joista on apua tenttiin valmis-
tautuessa. Kysy pienryhmäohjaajaltasi oman 
kiltasi käytännöistä.

88 TENTTITULOKSET
Lista, josta katsotaan ensin oma nimi tai opis-
kelijanumero ja arvosana (jos löytyi), ja lo-
puksi katsotaan saivatko kaverit paremman. 
Löytyy aina ilmoitustauluilta ja osa tulee 
myös sähköpostina, sekä suoritusilmoitukse-
na Weboodiin.

89 TTK
Teknillinen tiedekunta, sinäkin olet osa sitä!

90 UNIRESTA
Yliopiston ruumiillisen ravinnon lähde. Eri-
laisia ja eritasoisia ruokailupaikkoja on tarjol-
la useita, myös keskustassa. Ruokalajin nimi 
ei välttämättä vastaa sisältöä. Torstaisin hu-
manistipuolelle uskaltautuvat saavat lauta-
selleen pizzan puolikkaan.
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91 VALMISTUMINEN
Asia, joka keskeyttää hyvin alkaneet opinnot.

92 WAPPU
Teekkarin joulu ja juhannus. Se on koettava 
itse. Wapun suuri kunnioitus ilmenee myös 
kirjoitusasusta. Wapun odottelu alkaa jo ju-
hannuksen tienoilla.

93 WAPPUCOMITEA 
OTY:n isännän vetämä porukka, joka järjestää 
TeekkariWapun suurimmat tapahtumat.

94 WEBOODI 
Yliopiston www-palvelu, josta voit seurata 
opintojesi kehittymistä. Kursseille ja tenttei-
hin  ilmoittaudutaan tämän kautta. WebOo-
din avulla voit myös suunnitella opintojasi 
tekemällä HOPSin ja tiedot menevät myös 
kätevästi lukkariin (ks. lukkari). Kannattaa 
opetella ohjelman käyttö heti, sillä ilman sitä 
et tule toimeen.

95 WESIBUSSI
Bussilinja nro 69 on paras tapa siirtyä Wappu-
na bileistä toisiin keskeyttämättä bileitä. Hei-
luessasi Linnanmaalta keskustaan tai toisin-
päin tuet samalla myös hyväntekeväisyyttä. 
Kaikki sai alkunsa tempauksesta vuonna 
1999. Viime vuosina Wesibussi on kuljetta-
nut juhlakansaa myös syksyn avajaisbileissä, 
Vulcanaliassa.

96 YKHS
Ystävällinen kaunohiihtoseura on OTY:n 
alaisuudesta omaksi järjestöksi kimmonnut 
lasketteluseura, joka järjestää laskettelureis-
suja, sekä tuntee after-, before-, ja toisinaan 
jopa during-skiin salaisuudet.

97 YKÄ
Konekillan ylläpitämä yli 80 vuotta vanha 
paloauto. Käytetään varsinkin Wappuna.

98 YLIOPPILASKUNTA/OYY
Kaikki yliopiston opiskelijat. Pakollinen, 
vuosittainen jäsenmaksu suoritetaan ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Ylintä päätäntäval-
taa käyttää edustajisto (37 jäsentä), jonka kes-
kuudesta valitaan ylioppilaskunnan hallitus. 
Tänä vuonna järjestetään edustajisto-vaalit, 

joissa valitaan uusi edustajisto kahden vuo-
den kaudelle. OYY:n toimisto sijaitsee Lin-
nanmaalla.

99 YMP 
Ympäristötekniikkaa opiskelevien kilta. Eh-
dottomasti energisin, ekologisin ja naisvaltai-
sin teekkarikilta. Haalareistä löytyy sinistä, 
punaista ja keltaista.

100 YTHS 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Vastaa 
edulliseen hintaan jokaisen ylioppilaskun-
taan kuuluvan terveydentilasta. Esimerkiksi 
hampaat kannattaa hoidattaa kuntoon opis-
keluaikana, jonot ovat pitkät, mutta hinnat 
sitäkin halvemmat!
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Fuksipassi on koottava pahvi-installaatio, 
todellinen insinööritaidon helmi, jonka yh-
deksään eri kategoriaan kerätään fuksipisteitä 
mitä erilaisimmista tapahtumista, tehtävistä 
ja asioista. Jokainen fuksi saa passinsa pien-
ryhmäohjaajaltaan, heti syksyn alussa. Passi 
on koottava oikein ja pidettävä ehjänä - älä 
pese passia pesukoneessa!

FUKSIPASSIN KOKOAMINEN
Leikkaa pitkin katkoviivoja niin saat 3 pah-
vinpalaa, 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, pujotta-
mien 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 mää-
rän pisteitä saadakseen ensimmäisenä Wap-
punaan Teekkarilakin, edellyttäen tieten-
kin, että myös fuksikaste on suoritettu. Eri 
tapahtumista pisteitä saa eri määrän passin 
värikoodauksen mukaisesti. Tarkemmat oh-
jeet passin käytöstä, pisteiden antajista, merk-
kaamisesta ja passin kohtien merkityksestä 
löydät seuraavalta aukeamalta. Pisteiden ke-
rääminen aloitetaan heti syksyllä ja niitä ro-
piseekin vaivattomasti vuoden aikana. Mah-
dollisuudet pisteisiin kuitenkin vähenevät, 
kun tapahtumat valuvat ohi, joten on syytä 
olla aktiivinen heti alusta asti. Vasta Wapun 
alla havahtuva fuksi voi vielä viimeisenä ol-
jenkortenaan hankkia pisteitä osallistumalla 
Wapun järjestelyihin tai muihin kiltojen tar-
joamiin nakkihommiin. 

VAATIMUKSET TEEKKARILAKIN SAA-
MISEKSI
Tekniikan ylioppilas olet heti, kun otat opis-
kelupaikan vastaan ja marssit yliopiston ul-
ko-ovesta sisään, mutta Teekkarilakin, ja sen 
tuoman arvonimen Teekkari, saat aikaisin-
taan Wappuaamuna. Arvonimeen Teekkari 

kuuluu vastuu tuntea Teekkariperinteitä, ja 
tämän takia vaadimme fuksipassiin kerätyksi 
vähintään 32 fuksipistettä ja 4p / sarake, 8:aan 
ensimmäiseen sarakkeeseen. Yhdeksäs sarake 
on vapaaehtoinen. Fuksipisteiden keräämi-
nen on helppoa, ja enimmäkseen mukavaa, 
joten ole aktiivinen!

JOS PISTEITÄ EI KUITENKAAN OLE 
TARPEEKSI
Jos pisteet eivät kuitenkaan riitä tai uiminen 
jää suorittamatta, niin fuksi saa lakkinsa vas-
ta häpeällisessä surulakituksessa äitienpäi-
vänä. Näin voi myös käydä jos erehtyy syys-
tä tai toisesta nukahtamaan Wapunpäivän 
vastaisena yönä, eikä ole Rauhalan pihalla 
lakkiaan noutamassa Wapunpäivän aamu-
na klo 04:00. Muista kuitenkin, ettei fuksipis-
teitä, Teekkarilakkia ja oikeutta nimitykseen 
Teekkari ole tarkoitus tavoitella kulmat kur-
tussa vaan positiivisella asenteella ja iloisin 
mielin! Hauska on kivaa!

Fuksipassi - avain Teekkarilakkiin!
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Fuksipassin 2013 täyttöohjeet: 
Pisteidenanto-oikeudet: 
Maksimissaan 3 pisteen anto-oikeus OTY:n hallituksella (ei hallitusfukseilla), 
kaikkien Teekkarikiltojen sekä Teekun PJ:lla, Fuksijaoksella sekä TeekkariLupin 
hallituksella. 
Maksimissaan 2 pisteen anto-oikeus Teekkarikiltojen ja Teekun hallituksilla (ei 
hallituksiin kuuluvilla fukseilla) ja pienryhmäohjaajilla. 

Jokerikohtiin merkatut suositukset ovat vain ehdotuksia pisteiden ansaitse-
miseen edellytettävistä tehtävistä. Pyritään kuitenkin merkitsemään ylimää-
räisistä nakkihommista ansaitut jokeripisteet pisteidenantajan harkintakyvyn 
mukaan sopivimpaan kategoriaan. Jokerikohtia saa täydentää useammalla 
tapahtumalla yhteensä 3 pisteeseen asti. Jokeripisteitä ei voi merkata muihin 
kuin jokeriksi merkattuihin kohtiin. Selitys tulee aina olla näkyvissä Jokeripis-
teistä.

Fuksipisteet jaetaan joko itse tapahtumapaikalla tai jälkikäteen niin, 
että suorituksesta on Teekkaritodistaja. Niin sanottuja ”hyvä tyyppi” –
pisteitä ei myönnetä.

Epäselvyyksissä ota yhteyttä fuksijaokseen (fuksijaos@oty.fi/fuksiohjaaja@oty.fi)

1. Ansiot
(3p) PK1 / RAKFYS: Matematiikan peruskurssi I:n suorittaminen välikokeilla 
syyslukukaudella. Arkkareilla vastaava Rakennusfysiikan perusteet. 
(2p) 15 opintopistettä: Suoritettu 15 opintopistettä teknillisessä tiedekunnas-
sa. 
(2p) Fuksilauluilta: Osallistuminen OTY:n järjestämään erityisesti fukseille 
suun-nattuun lauluiltaan (syksyllä).
(1p) Teekkarikulttuurikoulutus: Osallistuminen OTY:n järjestämään Teekka-
rikulttuurikoulutukseen.
(1p) Teekkarihaalarit: Oman kiltahaalarin lunastaminen ja käyttö
(1p) Pienryhmäohjaus: Osallistuminen vähintään kahdeksaan pienryhmä-
ohjauskertaan 
(1p) Oikein koottu passi: Fuksipassi on oikein koottu (sisältää killan oman 
kohdan täyttämisen)
(max 3p) Jokerisuositus: Hyväntekeväisyys, esim. verenluovutus

2. Teekkarikulttuuri 
(3p) Sitsit: Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön sitsitilaisuuteen sitsaajana, 
ei henkilökuntana.
(2p) Jäynä: Jäynän tunnusmerkit täyttävän toiminnan suorittaminen esimer-
kiksi osallistumalla jäynäkisoihin.
(2p) Speksi: NääsPeksin, TeekkariSpeksin tai PahkiSpeksin seuraaminen/työs-
kentely speksin hyväksi. Piste per speksi.
(1p) Laulumarathon: Aktiivinen osallistuminen laulutapahtumaan (syksyl-
lä)
(1p) Laulukoe: Ulkomuistista laulettu Teekkarihymni, Laulukalusta oman kil-
lan kiltalaulu ja kolmas vapaavalintainen viisu vähintään kahden Teekkarin 
läsnäollessa, joista toisella täytyy olla oikeus myöntää 3 pistettä. Laulukokeen 
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voi suorittaa pareittain.
(1p) Teekkaritalo 20v: Osallistuminen Talon 20v-vuosijuhlatapahtumaan.
(1p) Puhallus: Osallistuminen Teekkaritorvien juhlakonsertti Puhallukseen 
joko vieraana tai työvoimana.
(max 3p) Jokerisuositus: Osallistuminen valtakunnalliseen tai paikalliseen 
Teekkaritempaukseen tai -jäynään

3. Yhdistystoiminta 
(3p) Teekkarilakkitilaus: Lakkitilauksen jättäminen OTY:n toimistoon
(2p) Kilta-aktiivi: Mukaan lähtö oman killan tai Oulun Teekkariyhdistyksen 
hallitukseen/toimihenkilöksi.
(2p) OTY:n kokous: Läsnäolo alusta loppuun OTY:n kokouksessa
(1p) Teekkaritarra: Teekkaritarran (OTY:n jäsentarra) käyttäminen (esim. lipu-
nostossa) 
(1p) TEK:n jäsen: Liittyminen Tekniikan Akateemiset -liiton jäseneksi 
(1p) Edustajistovaalit: Äänestäminen OYYn edustajiston vaaleissa.
(1p) Muu järjestötoiminta: Osallistuminen OYY:n harrastejärjestöjen toimin-
taan 
(http://www.oyy.fi/jarjestoille/jarjestotoiminta/harrastejarjestot/)

4. Kiltatoiminta 
(3p) Fuksilakin käyttö: Fuksilakin tarkoituksena on harjoitella tulevaa var-
ten eli oppia kantamaan sitä samanlaisella arvostuksella kuten Teekkarilakkia. 
Fuksilakkia saa pitää tapahtumissa, joihin on myönnetty lakkilupa.  Kohtaan 
saa siis pisteen per käytetty tapahtuma, max 3pistettä. Ensimmäisen pisteen saa 
fuksilakituksessa. Todistettu lakinkäyttö kuitataan todistajan nimikirjaimilla. 
Todistajaksi kelpaa kaikki pisteenanto-oikeutetut.
(2p) Vaalikokous: Läsnäolo alusta loppuun oman killan vaalikokouksessa 
(2p) Killan oma: Oman killan määräämä fuksipistekohta
(1p) Wappuinfo: Osallistuminen oman killan järjestämään Wappuinfoon. Pa-
kottavassa tapauksessa myös toisen killan info käy.
(1p) Fuksi-info: Osallistuminen oman killan järjestämään, fukseille tarkoitet-
tuun tiedonjakotilaisuuteen / saunailtaan. Pakottavassa tapauksessa myös toi-
sen killan info käy.
(1p) Kiltissiivous: Kiltahuoneen siivoukseen osallistuminen kahdesti. Arkka-
reilla kiltatalon siivous.
(1p) Hallituksen kokous: Läsnäolo alusta loppuun killan hallituksen kokouk-
sessa

5. Pippalot
(3p) Fuksisuunnistus: Osallistuminen pienryhmäsi mukana syyskuussa jär-
jestettävään rastimuotoiseen hauskanpitoon
(2p) Lakinlaskiaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämiin lakinlaskiaispippaloi-
hin
(2p) Picojoule: OTY:n järjestämät pikkujoulubileet
(1p) PikkuWappu: OTiT:n järjestämät pippalot
(1p) Laskiaisbileet: Konekillan järjestämät bileet laskiaisena
(1p) Kaamoksen Kaatajaiset: SIK:n järjestämät pippalot maaliskuussa
(1p) ValeWappu: Optiemin ja Ympin järjestämät pippalot keväällä
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6. Urheilu 
(3p) Lumenveistokisat: Mukana toteuttamassa lumiveistosta 
(2p) Fuksiurheilukisat: Osallistuminen syksyllä järjestettävään urheilukil-
pailuun 
(2p) Laskiaismäki: Osallistuminen laskiaismäkijoukkueeseen standard-sarjas-
sa tai modified-luokan laskuvälineen tekemiseen
(1p) Kyykkä: Osallistuminen kyykkäkisoihin esim. Fuksikyykkä, WCOK, kil-
lan mestaruuskyykkä, Wappukyykkä. Vaihtoehtoisesti osallistuminen jonakin 
sunnuntaina OAMK:n sunnuntaikyykkään.
(1p)  Lenkki: Osallistuminen Teekkarien iltalenkkiin (Teekkaritalolta maanan-
taisin). Vaihtoehtoisesti osallistuminen Arkkareiden lenkkiin (Arkkaritalolta 
tiistaisin)
(1p) OTYmpialaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämään moniotteluun 
(1p) Ympärihiihdot: Osallistuminen hiihtojoukkueeseen
(max 3p) Jokerisuositus: Osallistuminen johonkin muuhun urheilutapahtu-
maan esim. Tervahiihto, Ratikan mestarikisat

7. Verkostoituminen
(3p) Fuksicursio: Killan fuksicursiolle osallistuminen. Arkkareilla Hailuodon 
reissu 
(2p) Muu yritysvierailu: Yritysvierailu muun kuin fuksicursion yhteydessä. 
Esim. killan järjestämä vierailu tai muulla ekscursiolla. 
(2p) Kiltis- ja kaupunkikierros: Osallistuminen tutustumiskierrokselle kilta-
huoneisiin ja/tai kaupunkiin keskustan ravitsemusliikkeiden muodossa. 1p per 
tapahtuma.
(1p) Avajaispäivä: Osallistuminen Oulun Yliopiston avajaispäivän tapahtu-
maan
(1p) KV-toiminta: Osallistuminen johonkin kansainvälistymistä tukevan jär-
jestön toimintaan tai kokoukseen (esim. Erasmus, AIESEC, Cafe Lingua)
(1p) Oton päivä: Osallistuminen Oton-päivän tapahtumaan
(1p) Kotiruokakurssi: Osallistuminen TTK:n ja OTY:n järjestämälle kotiruo-
ka-kurssille 
(max 3p) Jokerisuositus: Osallistuminen Ystävällisen KaunoHiihtoSeuran 
järjestämälle hiihtoreissulle 

8. Yhteinenhyvä
(3p) Teekkaritalotalkoot: Osallistuminen Teekkaritalon kunnostus- /siivous-
talkoisiin
(2p) PESTI-päivien järjestely: Mukana järjestämässä PESTI-päiviä tai Oulun 
Arkkitehtiopiskelijoiden yrityspäivää
(2p) Tempaus: Tempauksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa. Esim. renkaan-
vaihtotempaus.
(1p) Juttu kiltalehteen: Omakätisesti kirjoitettu juttu tai piirretty kuva oman 
killan kiltalehteen, OTY:n Teksuutimiin tai Wappulehti Ööpiseen 
(1p) Abipäivien järjestely: Oman killan esitteleminen tai muuten järjestämi-
seen osallistuminen 
(1p) Pippalon järjestely: Pippaloiden järjestelyissä mukanaolo (esim. lipun-
myynti) 
(1p) Edustustehtävä: Osakseen koituneen edustustehtävän kunniakas suo-
rittaminen opiskelijana, ei juhlijana. Esim. lukiovierailu tai opiskelijamessut 
(muu kuin Abipäivät)
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9. Hippalot
(3p) Vuosijuhlat: Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön vuosijuhliin 
(2p) Vulcanalia: Ylioppilaskunnan järjestämät lukuvuodenavajaisbileet 
(2p) Killan pikkujoulut: Killan omiin pikkujouluihin osallistuminen 
(1p) Barbaariset Bakkanaalit: Arkkareiden järjestämät bileet 
(1p) MallasAppro: Arvosanan suorittaminen ja bileisiin osallistuminen Pro-
sen järjestämässä MallasApprossa 
(1p) Akateemiset Alkajaiset: Ympin ja Optiemin järjestämät syksyn ensim-
mäiset Teekkaribileet 
(1p) Epäteekkaribileet: Osallistuminen bileisiin, joiden järjestäjänä toimii Ou-
lun Yliopiston muu ainejärjestö kuin Teekkarikilta
(max 3p) Jokerisuoritus: Lähde vaikka GOOMille!
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Teekkarilakki omaa Teekkareiden keskuudes-
sa samankaltaisen arvoaseman kuin siniris-
tilippu Suomessa. Tupsulakki on ollut Teek-
kareiden tunnuskuva jo yli 100 vuotta, joten 
sen käytöstä on määrättyjä sääntöjä: Lakkilaki 
ja -asetus, jotka sinunkin tulee opetella tun-
temaan ja noudattaa. Harjoittele Lakin käyt-
töön liittyviä perinteitä fuksilakkisi kanssa. 
Oululainen Teekkarilakki poikkeaa muiden 
Teekkaripaikkakuntien Lakeista - sen esiku-
vana on neljän tuulen hattu, jota yksinker-
taistettiin 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 Teek-
karin vuosikurssin. Tupsun naruun mahtuu 
peräkkäin vain 4 solmua, joten vuosikurssi n 
solmii tupsunaruunsa solmujen tilalle len-
kin taikka jatkaa solmuja tekemällä viiden-
nen oikeaoppisen solmun edellisten päälle, 
muodostaen solmurykelmän. Teekkarin val-
mistuessa solmut avataan. 

# Jokaisella killalla on oma lakkikokardinsa, 
jota ilman Teekkarilakkia ei saa pitää. Siispä 
näet oululaisesta Teekkarilakista myös alan, 
jota Teekkari opiskelee. OTY:llä ja useimmilla 
killoilla on myös hallituskokardit, joita halli-
tuksessa olevat tai joskus olleet saavat pitää 
tupsunarunsa juuressa, ”tipan kärjessä”. Pu-
heenjohtajat voivat laittaa hallituskokardin-
sa kiltakokardin paikalle lipan yläpuolelle. 

# Teekkarilakkia saa pitää päässä Wappuaa-
ton TeekkariWapun julistamisesta lähtien 
syyskuun viimeisen päivän Lakinlaskiaisiin 
saakka. Muuna aikana täytyy olla OTY:n hal-
lituksen myöntämä Lakkilupa. 

Miten ja milloin sinä saat oman Teekka-
rilakkisi? 
Jotta saisit laittaa oman Teekkarilakin päähä-
si Rauhalassa Wappuaamuna klo 5:00, sinun 
on tilattava Lakkisi jo syksyllä. Perinteisen 
oululaisen Teekkarilakin voit tilata vain ja 
ainoastaan Oulun Teekkariyhdistyksen kaut-
ta. Maksuohjeet saat pienryhmäohjaajalta 
tai OTY:n sivuilta. Itse Teekkarilakkitilaus 
tehdään OTY:n toimistolla Teekkaritalolla. 
Tilausta tehdessä mukana tulee olla tosite 
maksetusta Lakista (kokardi kuuluu hintaan) 

Teekkarilakki

46



ja mahdollisesti OTY:n jäsenmaksusta. Lisä-
ohjeita saat kiltasi fuksi-infossa, jossa myös 
tapahtuu Lakin sovittaminen. Lakkia voi toki 
myös sovittaa Teekkaritalolla tilausta tehtä-
essä, mutta etukäteen sovittaminen nopeut-
taa päivystystoimintaa huomattavasti. OTY:n 
jäseneksi liittyessäsi saat kaupanpäälle myös 
Laulukalun.

Teekkarilakin saaminen Wappuna edel-
lyttää fuksilta seuraavia seikkoja:
-Fuksi on kerännyt rittävän määrän(väh. yht. 
32p ja 4p/sarake, 8 ensimmäiseen sarakkee-
seen, 9. sarake on vapaaehtoinen) pisteitä 
fuksipassiinsa
-Fuksi on sekä maineeltaan että kunnialtaan 
kelvolliseksi tunnettu(Lakkilaki 2§)
-Fuksi on pystynyt esittämään tiettyä henkis-
tä sekä muuta tasoa (Lakkiasetus)
-Fuksi on käynyt läpi perinteiset Wapunri-
tuaalikokeet mm. uinut hyisessä luonnonve-
dessä Wappuaattona.
-Fuksi on vastaanottamassa Teekkarilakki-
aan Wappuaamuna klo 04.00 Rauhalassa (La-
kit laitetaan OTY:n puheenjohtajan käskystä 
yhtäaikaisesti päähän tasan klo 5.00)

Jos jokin edellä mainituista Lakin saamisen 
edellytyksistä jää fuksilta täyttämättä, saa 
fuksi lakkinsa vasta häpeällisessä äitienpäi-
vän surulakituksessa Teekkaritalolla. Lakin 
saa aina viimeistään toisen vuoden syksyllä, 
mikäli on vain maksanut vaaditun summan 
OTY:lle. Mikä tahansa muu ajankohta, kuin 
Wappuaamu, on lakin hakemiselle ns. ebin 
phail, jota ei voi suositella kenellekään kuin 
äärimmäisen pakon edessä. Jotta osaisit Wap-
puaamuna Teekkarilakin saadessasi käyttää 
Lakkia oikein ja tuntisit Lakkiin liittyvät pe-
rinteet, sinun tulee fuksina harjoitella Lakin 
käyttämistä, fuksilakilla! Vaikka fuksilakkia 
ei suoranaisesti koskekaan samat lait ja ase-
tukset kuin Teekkarilakkia, niin käytä fuksi-
lakkia samalla arvokkuudella kuin se olisi 
Teekkarilakki. Fuksilakkisi saat syyskuun lo-
pussa järjestettävissä Lakinlaskiaisissa, joissa 
lasketaan Teekkarilakit kesäkaudelta ja teille 
ojennetaan em. fuksilakit. Oululaisella fuk-

silakilla on jo pitkät perinteet - vuonna 1977 
lakinvalmistaja Wahlmanin työntekijöiden 
Wapun alle osunut lakko esti silloisia fukseja 
saamasta Teekkarilakkejaan Wappuaamuna, 
joten väliaikaisratkaisuna tuoreet Teekkarit 
kantoivat Teekkarilakin sijasta Miranol-lip-
piksiä, joihin oli kiinnitetty villalankatupsu. 
Sen jälkeen seinäpinnoitevalmistajan mai-
noslippikset tai muut vastaavankaltaiset lät-
sät ovat toimineet fuksilakkeina. Nykyään 
fuksilakkien väri on muuttunut siniseksi, 
koska valkoisia maalarinlakkeja ei juurikaan 
enää tehdä. Fuksilakkiin on aikojen saatos-
sa lisätty perinteitä, yksi tuoreimmista on 
fuksilakkien polttohautaus Teekkaritalolla 
Wappupäivän iltana. Samalla tuoreille Teek-
kareille on suotu yhteinen tilaisuus pitää 
puhtaanvalkoista Lakkiaan vaikkapa sau-
nassa. Jos aamulla shamppanjamatineassa 
on juonut Lakistaan shamppanjaa (tai kuo-
huviiniä) kuten perinteeseen kuuluu, on 
hyvä käydä Teekkaritalolla suihkussa Lakki 
päässään.
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Teekkarinhan tunnistaa rempseän ja val-
lattoman käytöksensä ohella tietysti tupsu-
lakistaan. 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 pää-
hänsä.

Teekkarina oleminen on jo sinänsä erikois-
asema. Teekkarit mielletään yleensä opiske-
lijoiksi, jotka lauleskelevat mitä ihmeellisim-
piä  lauluja, harrastavat teekkarihuumoria, 
mm. jäynien muodossa, ovat ankaria bailaa-
jia ja pitävät joskus hieman älämölöä. Kolikon 
kääntöpuolihan on jotain tähän suuntaan: 
Teekkarit kännäävät, laulavat rivoja lauluja, 
sotkevat ja oksentelevat joka paikassa, harras-
tavat ilkivaltaa ja varastavat liikennemerk-
kejä.

Tällainen kuva ei ole mainostamisen arvoi-
nen, joten jo fuksin tulisi oppia kantamaan 
vastuuta omasta käyttäytymisestään, ja tar-
vittaessa kaverinkin käyttäytymisestä. Var-
sinkin ihmisten ilmoilla tupsulakit ja haala-
rit päällä tulisi miettiä millaista kuvaa antaa 
edustamastaan laumasta. On periaatteessa ai-
van 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: Teekkari-
lakista on annettu Lakkilaki ja –asetus, jotka 
jokaisen Teekkarin tuntea ja fuksin opetella. 
Fuksina voit harjoitella Lakin käyttämistä 
fuksilakin kanssa. Lisäksi tulisi oppia tun-
temaan oululaisen Teekkarilakin historia, 
jotta osaisi vastata esimerkiksi kysymyksiin: 
“Miksi teillä on erilainen Lakki kuin muilla 
Teekkareilla?” “Miksi teillä on solmuja tup-
sunarussa?”

# Ympäristön kunnioitus: On taloudelli-
sestikin kannattavampaa viedä tyhjät pullot 
kauppaan kuin heitellä niillä liikennemerk-
kejä. 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 / fuksilta-
kaan.

# 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 eikä kännistä 
nojailua varten.

# Asiallinen ja kohtelias käytös kaikkia 
ihmisiä (ja eläimiä) kohtaan (myös sitä 
portsaria, joka raahaa sinua niskavilloista pi-
halle).

# Siisti ulkoasu ja vaatetus: Suihkussa 
käynti on plussaa aina silloin tällöin (Laana-
ojassa uiminen ei vastaa suihkussa käyntiä). 
Raikas tuoksu saattaa jopa nostaa onnistu-
misprosenttiasi vastakkaisen sukupuolen 
kanssa. Jos joudut potkaisemaan haalariasi 
tietääksesi onko joku sen sisällä, kannattaa 
harkita pientä siistimistä.

Teekkareilla on monia vanhoja ja hienoja per-
inteitä, jotka jokaisen Teekkarin tulisi tuntea.  
Lisäksi on mukava tietää mitä vanhemmat 
tieteenharjoittajat tarkoittavat puhuessaan 
esimerkiksi jäynistä ja tempauksista. Totta kai 
myös saunominen kuuluu Teekkarielämään, 
mutta sitä perinnettä Teekkarit eivät voi väit-
tää keksineensä. Yleensä Teekkaripiireissä 
on sekasaunat, mutta ainakin fuksi-infossa 
tarjotaan mahdollisuus ”ujojen poikien sau-
naan”.

# Laulaminen: Teekkarit laulavat mieluum-
min kuin hyvin. Laulanta on Teekkarikult-
tuurin ehkä tärkein ja huomiota herättävin 
osa. Oululaisten Teekkareiden yhteisestä lau-
lukirjasta, Laulukalusta, löytyy sopiva laulu 
tilanteeseen kuin tilanteeseen. Laulantaa 

Teekkariperinteet
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pääset harjoittelemaan lauluilloissa yms. ti-
laisuuksissa, joista löytyy yksikin Teekkari. 
Teekkarihymni lauletaan aina puoliltaöin, 
sanat löytyvät tämänkin opuksen takaa.

# Tempaus: Suuren teekkarijoukon yh-
dessä tekemiä voimannäyttöjä, joiden tarko-
ituksena on kerätä suuren yleisön huomio, 
edistää yleistä hyvinvointia tai olla muuten 
vaan hauska. Tempaus on yksi vanhim-
mista Teekkariperinteistä, ja perimätiedon 
mukaan juuri Teekkarit ovat alunperin kek-
sineet sanan ‘tempaus’, joka on sittemmin jo 
vakiintunut suomen kieleen. Tempauksella 
otetaan kantaa yleismaailmallisiin (joskus 
jopa poliittisiin) asioihin, kerätään varoja 
hyväntekeväisyyteen tai muuten vaan teh-
dään porukalla vaikkapa jokin maailmanen-
nätys.

# Jäynä: Teekkarihuumoria parhaimmillaan. 
Jäynät ovat yksittäisen Teekkarin tai pienen 
porukan tekemiä ilkikurisia, mutta hyvän-
tahtoisia käytännön piloja, jotka eivät louk-
kaa ketään fyysisesti, eivätkä jätä pysyviä 
psyykkisiäkään traumoja. Jäynääminen 
on hauskaa sekä jäynääjistä, mahdollisesta 
yleisöstä, että jäynättävästä (ainakin jälkeen-
päin). Kansalliset jäynäkisat järjestetään syk-
syllä, Oulun paikalliset keväällä ennen Wap-
pua.

# Speksi: (lat. spectaculum) Humoristinen 
kokoillan kestävä interaktiivinen musiik-
kinäytelmä. Yleisö pääsee vaikuttamaan 
näytelmän kulkuun huutamalla näytteli-
jöille ohjeita. Kohtaus esitetään uudestaan 
improvisoituna, kun yleisö huutaa ”om-
start”, joten näyttelijöiltä vaaditaan laulu-
taidon lisäksi poikkeuksellista improvisoin-
tikykyä. Perinteisesti Tampereen NääSpeksi 
tekee kiertueensa marraskuussa, Otaniemen 
TeekkariSpeksi kiertää yleensä maaliskuussa 
ja oululainen PahkiSPeksi näyttäytyy lop-
pukeväästä.

# Sitsit: Teekkareiden illallistapahtuma, joi-
hin liittyy läheisesti pitkä pöytä, laulanta, 
snapsit, kiertopuheet ja tottakai hyvää ruo-
kaa ja juomaa. Sitseille pukeudutaan yleensä 

tavallista hienommin, yleensä jopa pukuun/
iltapukuun. Ruokaillessa noudatetaan hyviä 
tapoja ja ollaan kohteliaita. Lähes kaikissa 
Teekkareiden vuosijuhlissa ohjelmaan kuu-
luu sitsit.

# Excursio: Opintomatka jollekin muulle 
paikkakunnalle Suomessa tai ulkomailla. Voi 
kestää päivän, viikon tai jopa useita viikkoja. 
Excursiolla vieraillaan alan yrityksissä, tutus-
tutaan 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 Teekkar-
itoiminnassa. Teekkarikulttuurilla on vahvat 
perinteet, joita meillä kaikilla on velvollisuus 
vaalia ja ylläpitää! Teekkarikulttuuri ei ole 
pelkästään juomakulttuuria, vaan osaamme 
(tarvittaessa) pitää hauskaa myös selvin päin.
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1. Mihin olen oikein joutunut, mistä tietoa?
Olet siis päätynyt yliopistoon teknilliseen 
tiedekuntaan sisään suorittamaan diplo-
mi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa. 300 
opintopisteen laajuisena se sisältää myös 
ensiksi suoritettavan tekniikan kandidaatin 
tutkinnon, eräänlaisena välietappina. Koska 
yksi opintopiste on määritelty vastaamaan 
(ainakin teoriassa) noin 27 tunnin työpanos-
ta, voidaan todeta että veipä opintiesi sitten 
määrittelyä vähemmän tai enemmän aikaa, 
sitä kuitenkin riittää kuljettavaksi seuraavien, 
toivottavasti ikimuistoisten, opiskeluvuosi-
esi aikana. Älä kuitenkaan hätäile! Jos opin-
toasiat ja niiden paljous tuntuvat vielä tässä 
vaiheessa sekavilta, et varmastikaan ole 
ainoa. Lähimpänä apunasi toimivat pienry-
hmäohjaajasi ainejärjestöstä. Yliopistoelämää 
jo nähneinä he osaavat auttaa sinua kys-
ymyksissäsi ja mikäli eivät, osaavat ohjata 
paremmin tietävän luokse. Jokaisella kou-
lutusohjelmalla on oma opintoneuvoja sekä 
omaopettaja/omaopettajia, joiden puoleen 
kääntyä. Myös opinto-oppaasi tarjoaa rautai-
sannoksen tärkeää asiaa opiskelun käytäntöi-
hin liittyen, joten sen kimppuun käyminen 
on vähintäänkin suotavaa.

2. Pitääkö mihinkään ilmoittautua?
Kurssit suoritetaan yleensä joko tenttimällä 
tai välikokeilla. Tentteihin täytyy aina il-
moittautua, kurssin väli- ja päätekokeisiin ei 
yleensä tarvitse. Kursseihin saattaa kuiten-
kin kuulua pakollisia laboratorio- tai mui-
ta harjoituksia, joihin on ilmoittauduttava. 
Joillekin kursseille ei tarvitse ilmoittautua 
lainkaan, joillekin taasen pitää Weboodissa, 
joillakin saatetaan vielä käyttää kaavake- tai 
nimilistamuotoista menettelyä. Ilmoittau-
tumiskäytäntö selviää kuitenkin kurssin en-
simmäisellä luennolla, jotka ovat juuri sen 
takia käymisen arvoisia. Kun on ilmoittau-
tunut opintojaksolle, ei opintojakson väli- ja 
päätekokeisiin enää tarvitse ilmoittautua 
erikseen. Kielikeskuksen järjestämille kurs-
seille on aina ilmoittauduttava, mielellään 
turhia viivyttelemättä, johtuen yleensä ry-
hmien nopeasta täyttymisestä. Kielikeskus 

(viralliselta nimeltään nykyään Kieli- ja vi-
estintäkoulutus) on Täydentävien opintojen 
keskuksen osa, joka vastaa mm. teknillisen 
tiedekunnan kielten opetuksesta. Syysluku-
kauden englannin kursseille ilmoittaudu-
taan yleensä heti syyskuun alussa ja kevät-
lukukauden kursseille aikaisimmillaan 
joulukuun tienoilla. Ilmoittautuminen 
tapahtuu kielikeskuksen ilmoitustaululla 
oleviin listoihin tai Weboodin kautta.

3. Onko luennoilla pakko käydä?
Akateemisen vapauden mukaisesti vastuu 
opiskeluistasi on sinulla. Opettaja, opin-
to-ohjaaja sen enempää kuin äitikään ei tee 
sitä puolestasi. Luennoilla tai laskuharjoituk-
sissa käyminen ei siis yleensä ole pakollista. 
Lue kuitenkin myös loput kysymykset ennen 
kuin päätät jättää menemättä kaikille luenn-
oille. Joihinkin kursseihin kuuluu harjoituk-
sia tai laboratoriotöitä, joissa on pakko käydä. 
Kielten kursseilla opetus muistuttaa paljon 
lukio-opetusta, joten läsnäolo kursseilla on 
pakollista.

4. Entä kannattaako luennoilla käydä?
Yksiselitteisen vastauksen antaminen tähän 
kysymykseen on vaikeaa. Riippuu hyvin 
paljon kurssista, luennoitsijasta ja opiskeli-
jan omista opiskelumenetelmistä, onko lu-
ennoilla käymisestä hyötyä. Jotkut oppivat 
parhaiten, kun joku selittää asian (luennolla), 
toiset taas itsenäisesti opiskelemalla. Joillekin 
kursseille on itsenäiseen opiskeluun soveltu-
vaa materiaalia huonosti saa tavilla, kun taas 
toisille kursseille on hyvät prujut tai kurssikir-
jat. Jotkut kurssit ovat helpompia kuin toiset. 
Eräs yleinen moka on kuitenkin se, että kysyy 
kaverilta kritiikittömästi kannattaako kurssin 
luennoilla käydä. Hänellä voi olla esimerkik-
si aivan eri opiskelutyyli tai ennen yliopistoa 
hankittua tietoa jostain kurssista, jota sinulla 
ei välttämättä ole. Suurimmalle osalle opiske-
lijoista luennoista on todellista hyötyä, sillä 
osalla heistä, jotka eivät luennoilla käy, ei 
tule opiskeltua muutenkaan. Lisäksi kurssin 
kannalta keskeisimmät asiat selviävät parem-
min luennoilla kuin esimerkiksi kirjoista 

FAQ: YLIOPISTOSSA OPISKELUSTA LYHYESTI
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lukemalla; kirjoissa on usein kurssin kannal-
ta epäolennaista asiaa, ja niiden olennaisten 
asioiden löytäminen voi olla vaikeaa. Vaikka 
akateeminen vapaus vapaimmillaan houku-
ttelisikin, ei siis kannata heti lopettaa luen-
noilla 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 vi-
itsiä opiskella itsenäisesti. On myös hyvä vä-
lillä kuulostella, mitä luennoilla tapahtuu. 
Kurssin ensimmäisellä luennolla kannattaa 
aina käydä, koska siellä tiedotetaan kurssin 
suoritustavasta, opintomateriaalista, lasku-
harjoituksista, ilmoittautumisesta laboratori-
oharjoituksiin jne. Myös välikoetta tai tenttiä 
edeltävällä luennolla kannattaa yleensä käy-
dä, koska monet luennoitsijat antavat hyviä 
“tärppejä” tenttiä varten ja kertaavat muuten-
kin keskeisimpiä asioita.

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

6. Mistä hankin kurssimateriaalin?
Yleensä kurssimateriaalina käytetään luen-
noitsijoiden kokoamia monistenippuja, “pru-
juja”, joita myydään useimpia ensimmäisen 
ja toisen vuoden kursseja varten yliopiston 
paperikaupan monistemyymälässä. On syytä 
huomata, että usein prujut on tarkoitettu lu-
entorungoksi ja ne eivät välttämättä sovellu 
kovin hyvin itseopiskeluun. Nykyään prujut 

voivat esiintyä myös pdf-muodossa. Useim-
mille kursseille on olemassa myös kurssikirja, 
joskaan sen ostaminen ei yleensä ole miten-
kään välttämätöntä varsinkaan, jos käy luen-
noilla ja laskareissa. Kurssikirjoja voi lainata 
yliopiston kirjastosta, joskin usein juuri tentin 
alla kaikki kappaleet saattavat olla lainassa. 
Kurssikirjoja voi myös ostaa paperikaupasta, 
mutta se käy äkkiä kalliiksi. Lukioon verrattu-
na kuitenkin kurssikirjojen osto tulee toden-
näköisesti olemaan vähäisempää, varsinkin 
mikäli sinulla on vaikkapa edellinen painos 
kurssikirjasta, tai vastaavat tiedot hankittuna 
muusta lähteestä.
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Tekniikan akateemiset TEK on Suomen 
suurin diplomi-insinöörien, arkkitehtien 
ja luonnontieteellisen yliopistotutkinnon 
suorittaneiden etu- ja palvelujärjestö. 

Pidämme jäsentemme puolia työmark-
kinoilla ja tarjoamme monipuolisia palve-
luja ja etuja. Tekkiläisenä kuulut vahvaan 
tekniikan alan ammattilaisten yhteisöön. 

TEKin jäsenenä saat palkkaneuvontaa, 
tukea työnhakuun sekä oman alasi 
ammattilehtiä ja oppaita. Asiantuntijoi-
demme apu on tarpeen, jos kohtaat 
erimielisyyksiä työsuhdettasi koskevissa 
asioissa tai joudut yt-neuvotteluihin tai 
työttömäksi. Ansiosidonnainen työttö-
myysturva kannattaa varmistaa TEKin 
kautta jo opiskeluaikana.

Teekkari.� – Kaikki mitä teekkari tarvitsee
Teekkari.� on TEKin tuottama nettisivusto tekniikan akateemisille 
opiskelijoille. Sivu kokoaa yhteen tietoa teekkareiden ja diplomi-
insinöörien työelämästä, teekkarikulttuurista ja ammattiliitosta.

LIITY JÄSENEKSI!
Jos et ole vielä jäsen, täytä 
lomake netissä: http://liity.tek.�
ja ala nauttia jäsenyyden eduista.

• Palkkaneuvontaa
• Teekkarin työkirja
• Oikeudelliset palvelut
• Työttömyyskassa (75€ / vuosi)
• Tietoa työmarkkinoista
• Jäsenlehdet

TERO MARIN
Teekkariyhdysmies

tero.marin@tek.�
040 755 5268

Lisätietoa TEKistä saat teekkariyhdys-
mieheltä ja TEKin kiltayhdyshenkilöltä 
eli kiltasi puheenjohtajalta.

Jäsenyyden hinta 
opiskelijalle: 0€
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Syksy on varmaan ollu jo kauan aikaa aja-
tuksis, kun opiskelupaikka Oulun Yliopis-
tolla varmistui, onnittelut muuten hienosta 
valinnasta tulla opiskelemaan tänne tekniik-
kaa! Itse pääsin ympäristötekniikkaa opis-
kelemaan vahingossa, kun en päässytkään 
biologialle. Onneksi, sillä ymppi osoittautui-
kin mulle paljon paremmaksi vaihtoehdoksi. 
Aloitin opiskelun vuosi sitten heti lukion jäl-
keen. Oli jännää tulla isoon kaupunkiin kau-
kaa kotoa maalta Koskenkorvalta ja muuttaa 
omaan asuntoon. Kaikki oli uutta ja ihmeel-
listä. Jääkaappikin vain tyhjeni ellei sinne 
käyny ostamassa lisää ruokaa! Se ei tosin no-
hevaa fuksia hämmentänyt, vaan reippaasti 
opettelin selviämään arjesta. Ja jos jokin juttu 
aiheutti ongelmia niin sitte kysyin apua, sil-
lai ne ongelmat ratkes helposti.

Kun tulin Ouluun, en tuntenu oikein ketään. 
Päätin kuitenkin, että aion tutustua heti ekas-
ta päivästä alkaen uusiin ihmisiin, sillä po-
rukalla on mukavampi olla eksyksissä kuin 
yksin. Pienryhmäohjaus auttaakin teitä täs-
sä tutustumisessa muihin sekä yliopistoon. 
Pienryhmäohjaaja on sun tuki ja turva heti 

ekasta päivästä lähtien. Voit kysyä siltä ihan 
mitä vain, sillä sen homma on auttaa sua ja 
kertoa kaikkea tärkeää sekä hyödyllistä. Pien-
ryhmässä on myös muutama muukin tuore 
fuksi, joihin on helppo tutustua, sillä ootte 
kaikki samalla viivalla. Omasta pienryhmäs-
tä muodostuukin nopeasti sellainen turvalli-
nen porukka, jonka kanssa kulkea ensimmäi-
set päivät. Tai vaikka koko vuosi!

Vaikka lukiossa opiskelu saattoi tuntua itse-
näiseltä, on se yliopistossa vielä itsenäisem-
pää. Luennoilla ei tarvitse välttämättä olla 
ja jokainen saa opiskella sellaiseen tyyliin, 
mikä itselleen sopii. Kurssit kannattaa kui-
tenkin suorittaa ajallaan, sillä inspiraatio 
ekan vuoden kursseille tuskin lisääntyy mitä 
myöhemmälle sen suorittamisen jättää. Aka-
teemiseen vapauteen kuuluu siis myös vas-
tuuta. Yliopistossa opiskelu ei kuitenkaan ole 
hankalaa tai ylivoimaista, vaan ihan muka-
vaa varsinkin kun tehään hommia porukalla 
esimerkiksi kiltahuoneella. Yksin ei kannata 
lyödä päätä seinään, aina löytyy joku, joka 
osaa auttaa.

Moikkeliskoikkelis kaikille fukseille!
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Jotta elämä ei tulisi olemaan pelkää opis-
kelua, tarjoaa monipuolinen ja runsas 
Teekkarikulttuuri siihen piristysruiskeen. 
Tapahtumia, jäyniä, tempauksia, sitsejä ja 
eriskummallisia tapoja täynnä oleva vä-
rikäs kulttuuri tulee ihmetyttämään mo-
neen otteeseen ens vuoden aikana. Kan-
nattaakin heti fuksivuoden alusta lähteä 
mukaan kaikkeen ennakkoluulottomasti, 
sillä tavoin fuksivuodestasi tulee mahtava! 
Fuksipassi onkin oiva apu monipuoliseen 
osallistumiseen, sillä siitä löytyy hyvät vin-
kit missä kannattaa käydä tai mitä tehdä, 
jotta saat ensimmäisestä vuodesta mahdol-
lisimman paljon irti. Pisteiden keräämisestä 
ei kannata ottaa mitään paineita, sillä niitä 
kertyy melkein kuin itsestään. Jos keräät pis-
teitä tarpeeksi vuoden aikana, sinusta tulee 
Wappuna oikea Teekkari ja saat kantaa yl-
peydellä uutta, puhtaanvalkoista Teekkari-
lakkia.

Oma fuksivuoteni oli aivan mahtava! En-
nen koulun alkua päätin että aion ottaa 
kaiken irti ensimmäisestä vuodesta. Aloitin 

sen tutustumalla uusiin ihmisiin, joita ta-
pasin ja lähdin heti mukaan ensimmäisiin 
tapahtumiin. Se oli helppoa kun tiesi että 
ainakin se oma pienryhmäohjaaja on siel-
lä. Päivisin etsiskeltiin pienryhmän fuksien 
kanssa luentosaleja ja luentojen välillä käy-
tiin kiltiksellä. Siellä tapasi vanhempia alaa 
opiskelevia ja kuuli kaikenlaista hauskaa ja 
tutustui taas uusiin tyyppeihin ja muihin 
fukseihin. Porukka ja paikat rupes tulemaan 
tutuksi ku tehtiin kouluhommia ja käytiin 
tapahtumissa yhdessä. Pisteitä rupes ker-
tymään hyvää vauhtia fuksipassiin, joten 
ajattelin että koitanpas kerätä kaikki pisteet. 
Kouluhommia en silti jättänyt hoitamatta, 
järjestin vain asiat niin että kerkesin teke-
mään kaiken. Vuosi kului nopiaa ja monia 
kokemuksia rikkaampana sain sitten lopul-
ta Wappuna Superfuksi tittelin itselleni! Se 
kruunas koko vuoden ahkeruuden mutta 
parasta fuksivuodessa oli kuitenkin osallis-
tuminen ja tutustuminen kaikkeen moni-
puolisesti ja aktiivisesti. Lähde siis itsekkin 
rohkeasti mukaan toimintaan ja vietä elä-
mäsi yksi parhaimmista vuosista!

Meri Rinta-Piirto
Ympäristöteekkari
Superfuksi 2013
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