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1. YLEISTÄ
Oulun Teekkariyhdistys ry:n (myöhemmin OTY) toiminnan tavoitteena on edesauttaa jokaista tekniikan ylioppilasta kehittymään kunnon Teekkariksi, joka tuntee vastuunsa itseään, muita opiskelijoita ja yhteiskuntaa
kohtaan. Teekkariperinteiden vaaliminen ja kehittäminen ovat tärkein osa yhdistyksen toimintaa.
Vuoden 2019 tavoitteena on tiivistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa, sekä kehittää omistajaohjausta ja yhteistyötä Teekkarilupi Oy:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Kaijonharju 20:n kanssa. Lisäksi päivittää toiminta ja tasapainottaa talous vastaamaan nykyajan tarpeita.

2. TAPAHTUMAT
Wappu järjestetään perinteitä kunnioittaen. Wapun järjestämistä varten perustetaan WappuComitea, johon
kutsutaan edustajat oululaisista Teekkarikilloista sekä muista Wapun ohjelmaa järjestävistä tahoista. Pyritään
järjestämään myös poikkitieteellisiä tapahtumia yhdessä kattokiltojen kanssa.
Järjestetään syksyllä yhdistyksen 59-vuotisjuhlat.
Järjestetään ainakin perinteiset Fuksisuunnistus ja Lakinlaskijaiset. Jatketaan poikkitieteellisten juhlien perinnettä. Lisäksi järjestetään loppuvuodesta pikkujoulutapahtuma jäsenistölle.
Järjestetään aktiviteetti- ja harrastetapahtumia, esimerkiksi jameja ja lautapeli-iltoja. Tapahtumien järjestämistä varten kutsutaan koolle kaikille Teekkareille avoin Perinteisen Seurallinen Vapaa-ajan Komitea PerSVaKo, johon kutsutaan edustajat jokaisesta Teekkarikillasta.

3. KULTTUURITOIMINTA
Yhdistys järjestää monipuolista ja jäsenistöä kiinnostavaa kulttuuritoimintaa, jota järjestämään perustetaan
kaikille Teekkareille avoin Tempaus- ja kulttuuritoimikunta (TeKuToKu). Toiminnan tavoitteena on erityisesti
innostaa uusia tekniikan opiskelijoita kiinnostumaan Teekkariperinteistä sekä lisätä Teekkarikulttuurin positiivista näkyvyyttä. Jaetaan hallituksen päätöksellä kulttuuriavustuksia yhdistyksen piirissä toimiville Teekkarikulttuuria edistäville yhdistyksille ja yhteisöille.
3.1. Speksit
Speksiperinnettä jatketaan järjestämällä syksyllä NääsPeksin vierailunäytös puitteitten salliessa.
3.2. Fuksitoiminta
Tavoitteena on saada uudet opiskelijat heti mukaan toimintaan sekä antaa heille mahdollisimman hyvät tiedot oululaisesta Teekkarikulttuurista, yhdistyksen toiminnasta sekä Teekkaritalosta.
Kutsutaan koolle Teekkarikiltojen edustajista koostuva Fuksijaos, jonka tehtäviin kuuluu järjestää tapahtumia
fukseille, tärkeimpänä Wapun rituaalit. Lisäksi Fuksijaos huolehtii fuksien tapakoulutuksesta.
Järjestetään Lumenveistokisat ja huolehditaan kiertopalkinnon siirtymisestä voittajajoukkueelle kaiverruksien
kera. Oton päivänä järjestetään tapahtuma ensisijaisesti fukseille. Keväällä järjestetään OTYn fuksisitsit, sekä
haalarimerkkien ompeluiltama.
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Kiltojen välisen uintijärjestyksen määräävät Fuksijäynäkisat sekä Wapun Fuksikisat. Fuksikisat suunnittelee
edellisvuoden Fuksikisojen voittajakilta. Vastasyntyneille Teekkareille järjestetään Teekkaritalolla fuksilakkien
polttohautaus. Äitienpäivänä järjestetään Äitienpäivän lakitus niille, jotka eivät Wappuna lakkiaan saaneet.
Wappuna annetaan superfuksin kiertopalkinto eniten pisteitä keränneelle fuksille ja huolehditaan kaiverruksen tekemisestä.
Fuksijaos kokoaa ja päivittää syksyllä jaettavan Fuksiopuksen. Fuksipassia päivitetään tarpeen mukaan.
Syksyllä järjestetään Fuksisuunnistus, Slumber party sekä Kotiruokakurssi. Lakinlaskijaisten yhteydessä
fukseille jaetaan fuksilakit. Yhdistyksen edustajat käyvät kertomassa yhdistyksestä ja sen toiminnasta kiltojen
fuksi-infoissa.
Pienryhmäohjaajille järjestetään vähintään kaksi koulutustilaisuutta, jotta pienryhmäohjaajat saavat riittävät
taustatiedot yhdistyksestä ja oululaisista Teekkariperinteistä.
3.3. Laulukulttuuri
Syksyllä järjestetään Fuksilauluilta ja Laulumarathon. Järjestetään ainakin yksi lauluilta myös keväällä. Jatketaan kalun jatkeen, eli Laulumarathonin sadon parhaista kappaleista koostuvan painoksen työstämistä.
3.4. Tempaukset ja jäynät
Wappuna haastetaan Teekkarikillat ja -perinneseurat tempauskisaan. Wesibussin ja Renkaanvaihtotempauksien tuotot lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Järjestetään Verenluovutustempauksia yhteistyössä Veripalvelun kanssa. Vuoden aikana järjestetään muitakin ajankohtaisia tempauksia, mahdollisuuksien mukaan osallistuen myös valtakunnallisiin tempauksiin.
Keväällä järjestetään Fuksijäynäkisat sekä paikalliset jäynäkisat, jonka voittajajoukkue kokoaa joukkueen
edustamaan Oulua Tekniikan Akateemiset TEKin järjestämiin valtakunnallisiin jäynäkisoihin.
3.5. Teekkariexcursio
Teekkareille järjestetään Teekkariexcursio, jolla jäsenistö pääsee tutustumaan yrityksiin ja mahdollisuuksien
mukaan myös muiden paikkakuntien opiskelijoihin.

4. VÄLITYSTOIMINTA
Jatketaan yhdistyksen jäsentunnuksen eli Teekkarilakin, kiltakohtaisten kokardien, yhdistyksen nauhan sekä
tekniikan ratas -pinssien välittämistä jäsenistölle. Lisäksi välitetään haalarimerkkejä, 50-vuotishistoriikkia sekä
yhdistyksen omistamia valaistus- ja äänentoistolaitteita. Kilpailutetaan kokardien valmistajat.

5. TIEDOTUSTOIMINTA
Kehitetään tiedotusta edelleen kattavammaksi ja avoimemmaksi ottaen huomioon myös ulkomaalaiset opiskelijat. Tiedotuskanavina toimivat yhdistyksen ilmoitustaulu, nettisivut, sekä sähköposti. Nettisivuille tuotetaan materiaalia aktiivisesti ja asiasisältö päivitetään. Lisäksi ylläpidetään yhdistyksen Instagram- ja Facebooktilejä, YouTube-kanavaa, IRC-kanavaa, OTY tiedotus -kanavaa Telegramissa ja LinkedIn-ryhmää.
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5.1. Teksuutimet ja Fuksiopus
OTY julkaisee Teksuutimet-lehteään vähintään neljä kertaa vuodessa. Painopaikat kilpailutetaan. Lehti julkaistaan myös nettisivuilla ja toimitetaan kopio kirjaston vapaakappalearkistoon. Fuksiopus tuotetaan fuksiohjaajan ja tiedotusvastaavan toimesta fuksijaoksen avustuksella ja jaetaan kaikille Teekkarikiltojen uusille opiskelijoille heti opintojen alkaessa.

6. URHEILUTOIMINTA
Kutsutaan koolle kaikille Teekkareilla avoin Urheilujaosto, johon kutsutaan edustaja kaikista Teekkarikilloista.
Jaos kehittää urheilutoimintaa yhdistyksessä ja killoissa. Urheilujaosto järjestää syksyllä Fuksiurheilukisat.
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan viikoittainen urheilutapahtuma, esimerkiksi lenkki sekä alkusyksystä
OTYn juoksutapahtuma. Yhdistys osallistuu pyydettäessä Teekkarikiltojen ja muiden tahojen järjestämiin
urheilutapahtumiin. Yhdistys ylläpitää ja kehittää suhteita Rattorilupin tikkaklubi Ratikkaan, Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry:een ja Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry:een, jonka kanssa toimitaan yhteistyössä World Cup of Kyykkä -tapahtuman järjestämisessä.

7. SUHDETOIMINTA
Suhdetoimintaa harjoitetaan sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla käyttäen hyväksi mahdollisimman monia vaikutuskanavia. Ylläpidetään suhteita eri yhteistyötahoihin ja pyritään hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita, kannatusjäseniä sekä Teekkaritarraetuja. Järjestetään paneelimuotoinen tapahtuma, jossa
jäsenistö pääsee tutustumaan työelämään.
7.1. Yhteistyö Teekkarikiltojen kanssa
Suhdetoimintaa Teekkarikiltoihin hoidetaan säännöllisesti puheenjohtajapalaverien ja jaosten tapaamisten
kautta. Alkuvuodesta järjestetään Teekkarikiltojen hallituksille yhteinen tutustumistilaisuus sekä Oululainen
Teekkariseminaari -tapahtuma. Teekkarikiltojen eri sektorien sektorivastaaville järjestetään tapaamisia riittävästi.
Kutsutaan koolle kaikille Teekkareille avoin Teekkareiden Ilmiömäinen Suhteita Vaaliva Komitea (TISuVaKo),
johon kutsutaan edustaja jokaisesta Teekkarikillasta. Komitean tehtävänä on toimia foorumina kiltojen yrityssuhteista vastaavien välillä, kehittää Teekkareiden yrityssuhdetoimintaa sekä kilpailuttaa haalarivalmistajat.
Komitea tekee yhteistyötä Pesti-työryhmän kanssa.
7.2. Tekniikan Akateemiset TEK
TEKin ja Oulun Teekkariyhdistys ry:n yhteistyötä kehitetään edelleen molempia tyydyttävään ja palvelevaan
suuntaan. Toimintaa liiton valtuustossa, valiokunnissa ja työryhmissä jatketaan aktiivisesti.
7.3. Kansainvälinen toiminta
Pyritään tiedottamaan mahdollisimman paljon toiminnasta ja tapahtumista myös englanniksi. Osallistutaan
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kansainväliseen toimintaan. Pyritään saamaan tekniikkaa opiskelevia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita mukaan yhdistyksen ja Teekkarikiltojen toimintaan sekä perehdytetään heitä
oululaiseen Teekkarikulttuuriin. Pidetään yhteyttä tekniikan opiskelijoihin yli Suomen rajojen. Kehitetään
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yhteistyötä kansainvälisesti esimerkiksi Luulajan tekniikan opiskelijoiden kanssa. Järjestetään KV-jaoksen toimesta International Night -tapahtuma KV-opiskelijoille ja jäsenistölle. Jaetaan KV-passit KV-opiskelijoille.
7.4. Koulutuspolitiikka
Vaikutetaan ja otetaan kantaa ajankohtaisiin Teekkareita koskeviin koulutuspoliittisiin asioihin yhdessä Teekkarikiltojen kanssa sekä tehdään koulutuspoliittista yhteistyötä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa
mm. toimimalla edunvalvontajaostossa. Pidetään tarvittaessa yhteyttä muiden yhdistysten ja ylioppilaskuntien koulutuspoliittisen vastaavien kanssa.
Perustetaan opintoasioista keskusteleva Teekkarien Koulutuspoliittinen Lupi (TeKoLupi), johon kutsutaan
edustaja jokaisesta Teekkarikillasta sekä Oulun yliopiston eri hallintoelimien Teekkariedustajat.
7.5. Sosiaalipolitiikka
Oulun Teekkariyhdistys ry toimii Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontajaostossa. Pidetään tarvittaessa yhteyttä muiden yhdistysten ja ylioppilaskuntien sosiaalipoliittisten vastaavien kanssa.
7.6. Edustajistoryhmä TeTa
OTY toimii aktiivisesti yhteistyössä poliittisesti sitoutumattoman edustajistoryhmän kanssa pyrkien parantamaan tekniikan opiskelijoiden asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa.
7.7. Alumnitoiminta
Jatketaan ja kehitetään yhdistyksen alumnitoimintaa. Perustetaan alumnitoimintaa kehittävä Alumnijaosto,
johon kutsutaan edustaja jokaisesta Teekkarikillasta.
7.8. Muu suhdetoiminta
Suhteita Oulun yliopiston ainejärjestöjen edustajiin kehitetään osallistumalla Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ainejärjestötapaamisiin.
Osallistutaan niin paikallisiin kuin valtakunnallisiinkin Teekkaritapahtumiin. Teekkareiden julkista kuvaa parannetaan hankkimalla positiivista medianäkyvyyttä. Säilytetään hyvät välit Oulun polliisiin, pelastuslaitokseen ja Oulun kaupungin päättäjiin sekä Suomen tulliin.

8. HALLINTO JA TOIMISTO
Oulun Teekkariyhdistys ry noudattaa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja Suomen lakia, sekä toimii niiden
velvoittamalla tavalla. Tiedonkulkua Oulun Teekkariyhdistys ry:n ja sen omistamien osakeyhtiöiden välillä
parannetaan kutsumalla osakeyhtiöiden edustajia yhdistyksen hallituksen kokouksiin sekä muihin tilaisuuksiin
ja pyritään vastaavasti saamaan OTYn edustaja paikalle osakeyhtiöiden hallitusten kokouksiin.
8.1. Oulun Teekkariyhdistys ry
Toimistotilaa pidetään Teekkaritalolla, jossa jäsenistöä palvellaan lukukausien aikana säännöllisesti viikoittain. Toimiston välineistöä ja toimivuutta kehitetään jatkuvasti. Parannetaan yhdistyksen tuottaman materiaalin arkistointia ja muutetaan vanhoja asiakirjoja sähköiseen muotoon.
8.2. Teekkarilupi Oy
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Teekkarilupi Oy jatkaa Teekkaritalon hallinnointia ja sen vuokraamista. Lisäksi Teekkarilupi vastaa talon kunnossapidosta. Teekkarilupi järjestää PESTI–työmarkkinapäivät yhteistyössä Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kanssa.
8.3. Kiinteistö Oy Kaijonharju 20
Osakeyhtiön hallituksen kokemusta, näkemystä ja suhteita hyödynnetään Oulun Teekkariyhdistys ry:n ja
Teekkarilupi Oy:n päätöksenteossa.
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