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Oulun Teekkariyhdistys ry toimii kaikkien teekkarikiltojen yhteistyöelimenä. OTY:n 
tehtävänä on järjestää teekkareiden yhteisiä tapahtumia, pitää yllä yhteistyötä mui-
hin teekkariyhteisöihin Suomessa, muiden alojen opiskelijoihin, tiedekuntaan sekä 
järjestöömme Tekniikan Akateemisten liittoon, TEK:iin. 

Maksettuasi OTY:n ainaisjäsenmaksun saat monenlaisia hyötyjä jäsenyydestäsi. 
Merkiksi jäsenyydestäsi saat jäsenkortin, Teekkarikortin, jolla saat alennuksia OTY:n 
järjestämien tapahtumien pääsymaksuista ja useista Oulun alueen liikkeistä.

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

OTY:n tiedotuskanavina toimivat ilmoitustaulut ja sähköposti, joten liity kiltasi 
postituslistalle,jota kautta tieto kulkee sinulle varmimmin. Lisäksi Teksuutimet ilmes-
tyy muutaman kerran vuodessa. Kannattaa selata myös sivujamme osoitteessa 
http://www.oty.oulu.fi.

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

OTY päivystää Teekkaritalolla maanantaisin klo 11.00-14.00. Tervetuloa käymään!

Oulun Teekkariyhdistyksen pää-äänenkan-
nattajan erikoisnumero 2.50beta - Fuksiopus.

Julkaisija:  Oulun Teekkariyhdistys ry
Painopaikka:  Oulun Yliopistopaino, Oulu
Osoite:  Oulun Teekkariyhdistys ry
  Kalervontie 7
  90570 Oulu
Sähköposti:  teksuutimet@oty.fi

Toimitus ja Oulun Teekkariyhdistys ry eivät vastaa 
lehden paino- tai asiavirheistä, eikä sisältö välttä-
mättä edusta toimituksen tai yhdistyksen virallista 
kantaa.

Päätoimittaja:  Taneli Rautio
Toimitus: OTY ja Fuksijaos

Juttuihin on tuttuun tapaan napattu kuvia eri kilto-
jen gallerioista. 
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Tervehdys fuksijaokselta

Sylin täydeltä onnea valintasi johdosta ja tervetuloa opiskele-
maan teknilliseen tiedekuntaan! Olet nyt ensimmäisen vuoden 
tekniikan ylioppilas, eli fuksi. Jotta selviytyisit ensimmäiset päi-
vät kunnialla läpi, ovat Sinua auttamassa pienryhmäohjaajasi 
yhdessä fuksijaoksen kanssa. Pienryhmäsi toimii todella tiiviisti 
yhdessä ensimmäiset viikot ja se toimiikin tukiverkkona uudessa 
ja ihmeellisessä akateemisessa maailmassa. 

Fuksijaos on Oulun Teekkariyhdistys ry:n (OTY) alaisuudessa 
toimiva jaos, joka koostuu kaikkien teekkarikiltojen fuksivastaa-
vista ja –apureista ja minusta, OTY:n fuksiohjaajasta. Me fuksija-
oslaiset järjestämme Sinun hyväksesi kaikkea mahdollista, jotta 
Sinusta kuoriutuisi sitten Wappuna ihka oikea Teekkari. Syksyllä 
järjestämme yhdessä OTY:n ja kiltojen kanssa fuksi-infot, fuksi-
suunnistuksen ja fuksilakituksen. Keväällä järjestämme lumen-
veistokisat ja Wappuna fuksikasteen ja lakitukset. Kiltojen fuk-
sivastaavat ja –apurit esittäytyvät tässä oppaassa, joten tiedät 
keiltä voi mennä kysymään neuvoa jos sormi sattuisi menemään 
suuhun :).

Syksyn ensimmäiset viikot ovat todella vauhdikasta aikaa ja 
kaikenlaisia tapahtumia on todella paljon, joten yritä pysyä me-
nossa mukana. Opiskelujakaan ei saa silti unohtaa, vaikka opis-
kelijaelämä tempaiseekin Sinut mukaansa. Ensimmäisen vuoden 
haasteena onkin löytää sopiva tasapaino opiskelun ja vapaa-ajan 
välillä sulkematta silti pois kumpaakaan. Vanhemmat tieteenhar-
joittajat eli Teekkarit ovat apunasi ja he neuvovat Sinua varmasti 
mielellään.

Fuksivuosi on opiskeluelämän parasta ja 
antoisinta aikaa, joten nauti siitä sydämesi 
pohjasta! 

Fuksijaoksen puolesta

Hanna-Riitta Niku   
Oulun Teekkariyhdistys ry:n fuksiohjaaja 

sähköposti: hniku@paju.oulu.fi
puhelin: 040-7357536

Fuksijaos
sähköposti: fuxijaos@ee.oulu.fi
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Hellurei ja hellät tunteet!

Vielä kerran onnittelut kaikille tiedekuntaamme pääsyn johdosta. 
Tuleva vuosi tulee olemaan varmasti ikimuistoinen monellakin eri 
tavalla ja toivottavasti osaatte ottaa siitä kaiken irti. Oulun Teek-
kariyhdistys pyrkii parhaansa mukaan tarjoamaan teille ohjelmaa 
ja oululaista Teekkarikulttuuria parhaimmillaan läpi vuoden, ja 
toivottavasti mahdollisimman monet teistä tulevat liittymään jä-
seniksemme ja tulemaan mukaan kehittämään toimintaamme. 
OTY pyrkii yhdessä Teekkarikiltojen kanssa pitämään kulttuuri-
tarjonnan mahdollisimman monipuolisena ja tämän vuoksi ha-
luaisimme nähdä mahdollisimman monta uutta kasvoa mukana 
toiminnassamme tulevan vuoden aikana. Vaikka opiskelun ulko-
puolista ohjemaa tulee olemaan paljon, ei pidä kuitenkaan unoh-
taa tärkeintä, eli itse opiskelua :). Kaikkea kannattaa kuitenkin 
käydä kokeilemassa ja katsomassa, kyllä se kultainen keskitie 
jossain vaiheessa näyttäytyy..

Vaan sen enempiä löpisemättä onnea ja menestystä tulevalle 
vuodelle ja toivottavasti nähdään iloisissa merkeissä!

-HC- 

Hanna Saari
Oulun Teekkariyhdistyksen puheenjohtaja
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TERVETULOA TEKNILLISEEN TIEDEKUNTAAN!

Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa aloittaa tänä syksynä opintonsa noin 
600 uutta opiskelijaa yhdeksässä eri koulutusohjelmassa. Olet yksi heistä. Lämpimät 
onnitteluni saamastasi opiskelupaikasta! Monet muutkin olisivat halunneet aloittaa 
yliopisto-opinnot, mutta valitettavasti vain osa hakijoista pääsee yliopistoihin.

Suomen muut teknillisen alan yliopistoyksiköt ovat ”yhden alan yksiköitä”. Oulun yli-
opisto on tiedekuntajakoinen. Näin ollen sinun opiskeluympäristösi täällä Oulussa on 
monipuolisempi ja enemmän vaihtoehtoja tarjoava. Sinä hyödyt tästä mm. siten, että 
voit rakentaa opinto-ohjelmastasi monipuolisemman ja paremmin juuri omiin tarpei-
siisi ja mieltymyksiisi soveltuvan. Voit sisällyttää tekniikan ohella opintoihisi esim. 
talousaineita tai laajentaa tietämystäsi yleisemminkin tekniikan ulkopuolelle.

Ehkä jo tiedätkin, että Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta on voimakkaasti myötä-
vaikuttanut Oulun alueen ja koko Pohjois-Suomen kehittymiseen. Opetus ja tutkimus 
on tiedekunnassamme käytännönläheistä ja sitä tehdään yhteistyössä teollisuuden 
ja talouselämän kanssa. Tämä tarkoittaa korkeatasoisen ja ajankohtaisen opetuksen 
lisäksi mm. sitä, että meiltä valmistuneilla on hyvä työllistymistilanne. Olemme myös 
kansainvälinen tiedekunta mikä tarkoittaa läheistä yhteistyötä monien johtavien sa-
man alan ulkomaisten yksiköiden kanssa ja tätä kautta mm. hyviä mahdollisuuksia 
kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Yliopisto-opiskelu poikkeaa luonteeltaan melkoisesti lukio-opiskelusta. Erityisesti saat 
lisää vapautta, mutta samalla Sinun on otettava myös vastuu itsestäsi ja opinnois-
sa menestymisestäsi. Kokemus on osoittanut, että ne jotka aloittavat tarmokkaasti 
opintonsa heti alusta pitäen, menestyvät myös jatkossa ja valmistuvat ajallaan. Tämä 
on paras ohje minkä voin Sinulle tässä vaiheessa antaa!!

Opiskeluympäristösi voi alussa näyttää uudelta, oudolta ja vieraaltakin. Tulet kuiten-
kin pian oppimaan tapamme ja käytäntömme sekä erilaiset opintojen kannalta tärke-
ät paikat ja niiden sijainnit. Tässä Sinua auttavat mm. pienryhmäohjaajasi (=saman 
koulutusohjelman vanhempi opiskelija), osastosi opintoneuvoja, opettajat sekä osas-
tojen ja tiedekunnan kanslioiden henkilökunnat. Oma toimipisteeni on tiedekunnan 
kansliassa. Myös minulta voit kysyä opintoihin liittyvistä asioista. Vanha sananlasku 
”kysyvä ei tieltä eksy” pitää hyvin paikkansa yliopisto-opinnoissakin.
Opintojen ensimmäinen viikko on varattu perehdyttämistarkoituksiin. Aluksi on reh-
torin vastaanottotilaisuus & tiedekunnan infotilaisuus ja tämän jälkeen muuta opin-
toihin perehdyttämisohjelmaa. Viikon tarkoituksena on antaa sinulle riittävät pohja-
tiedot opintojen joustavaan ja tehokkaaseen aloittamiseen.

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

Opintoasiainpäällikkö 
Eero Wallin



Fuksiopus 2004

6

Fuksiopus 2004

7

TEEKKARI - ARVONIMI JOKA PITÄÄ ANSAITA

Teekkarinhan tunnistaa rempseän ja vallattoman käytöksensä ohella tietysti tupsula-
kistaan. Lakkilain ja –asetuksen mukaan arvonimi Teekkari tulee jokaisen tekniikan 
ylioppilaan ansaita.

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

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

Tällainen kuva ei ole mainostamisen arvoinen, joten jo fuksin tulisi oppia kantamaan 
vastuuta omasta käyttäytymisestään, ja tarvittaessa kaverinkin käyttäytymisestä. 
Varsinkin ihmisten ilmoilla tupsulakit ja haalarit päällä tulisi miettiä millaista kuvaa 
antaa edustamastaan laumasta. On periaatteessa aivan sama mitä kämmäät ilman 
“virka-asua”, kunhan et mainosta olevasi Teekkari (älä silti kerro pamputtavalle pol-
liisisedälle olevasi matemaatikko).

Tässä muutamia kohtia, jotka olisi hyvä muistaa:

#Kunnioitus Lakkia kohtaan: Teekkarilakista on annettu Lakkilaki ja –asetus, jot-
ka jokaisen Teekkarin tuntea ja fuksin opetella. Fuksina voit harjoitella Lakin käyttä-
mistä fuksilakin kanssa. Lisäksi oululaisten tulisi tietää Lakkinsa historiaa, jotta osaa 
vastata kysymyksiin: “Miksi teillä on erilainen Lakki kuin muilla Teekkareilla?” “Miksi 
teillä on solmuja tupsunarussa?”

#Ympäristön kunnioitus: On taloudellisestikin kannattavampaa viedä tyhjät pullot 
kauppaan kuin heitellä niillä liikennemerkkejä. Lisäksi avojaloin lähimmästä saunasta 
viuhahtelevat yksilöt voivat loukata jalkansa lasinsiruihin.

#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 tans-
simista varten, ja tanssiminen ei ole nojaamista paria vasten oksennuksen valuessa 
kaula-aukosta sisään.

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

#Siisti ulkoasu ja vaatetus: Suihkussa käynti on plussaa aina silloin tällöin (Laa-
naojassa uiminen ei vastaa suihkussa käyntiä). Raikas tuoksu saattaa jopa nostaa 
onnistumis-prosenttiasi vastakkaisen sukupuolen kanssa. Jos joudut potkaisemaan 
haalariasi tietääksesi onko joku sen sisällä, kannattaa harkita pientä siistimistä.
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Teekkareilla on monia vanhoja ja hienoja perinteitä, jotka jokaisen Teekkarin tulisi tuntea. Lisäksi on 
mukava tietää mitä vanhemmat tieteenharjoittajat tarkoittavat puhuessaan esim. ‘jäynistä’ ja ‘tempauk-
sista’. Tottakai myös saunominen kuuluu Teekkarielämään, mutta sitä perinnettä Teekkarit eivät voi väittää 
keksineensä. Yleensä Teekkaripiireissä on sekasaunat, mutta ainakin fuksi-infossa tarjotaan mahdollisuus 
”ujojen poikien saunaan”.
 
#Laulaminen: Teekkarit laulavat mieluummin kuin hyvin. Laulanta on Teekkarikulttuurin ehkä tärkein 
ja huomiotaherättävin osa. Oululaisten Teekkareiden yhteisestä laulukirjasta, Laulukalusta, löytyy sopiva 
laulu tilanteeseen kuin tilanteeseen. Laulantaa pääset harjoittelemaan lauluilloissa yms. tilaisuuksissa, 
joista löytyy yksikin Teekkari. Teekkarihymni lauletaan aina puoliltaöin, sanat löytyvät tämänkin opuksen 
takaa.
 
#Tempaus: Suuren teekkarijoukon yhdessä tekemiä voimannäyttöjä, joiden tarkoituksena on kerätä 
suuren yleisön huomio, edistää yleistä hyvinvointia tai olla muuten vaan hauska. Tempaus on yksi van-
himmista teekkariperinteistä, perimätiedon mukaan Teekkarit ovat keksineet sanan ‘tempaus’, joka on nyt 
jo vakiintunut suomen kieleen. Tempauksella otetaan kantaa yleismaailmallisiin (joskus jopa poliittisiin) 
asioihin, kerätään varoja hyväntekeväisyyteen tai muuten vaan tehdään porukalla vaikkapa maailmanen-
nätys.
 
#Jäynä: Teekkarihuumoria parhaimmillaan. Jäynät ovat yksittäisen Teekkarin tai pienen porukan teke-
miä ilkikurisia, mutta hyväntahtoisia käytännön piloja, jotka eivät loukkaa ketään fyysisesti, eivätkä jätä 
pysyviä psyykisiäkään traumoja. Jäynääminen on hauskaa sekä jäynääjistä, mahdollisesta yleisöstä, että 
jäynättävästä (ainakin jälkeenpäin). Kansalliset jäynäkisat järjestetään syksyllä, Oulun paikalliset keväällä 
ennen Wappua.
 
#Speksi: (lat. spectaculum) Humoristinen kokoillan kestävä interaktiivinen musiikki-näytelmä. Yleisö 
pääsee vaikuttamaan näytelmän kulkuun huutamalla näyttelijöille ohjeita. Kohtaus esitetään uudestaan 
improvisoituna, kun yleisö huutaa ‘omstart’,  joten näyttelijöiltä vaaditaan laulutaidon lisäksi poikkeuksel-
lista improvisointikykyä. Perinteisesti Tampereen NääSpeksi tekee kiertueensa marraskuussa, Otaniemen 
TeekkariSpeksi kiertää yleensä maaliskuussa. Oulussa speksikulttuuria herättelee eloon yhdistys nimeltään 
Konjakki.
 
#Sitsit: Teekkareiden illallistapahtuma, joihin liittyy läheisesti pitkä pöytä, laulanta, snapsit, kiertopuheet 
ja tottakai hyvää ruokaa ja juomaa. Sitseille pukeudutaan yleensä tavallista hienommin, yleensä jopa 
pukuun/iltapukuun. Ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja ja ollaan kohteliaita. Lähes kaikissa Teekkarei-
den vuosijuhlissa ohjelmaan kuuluu sitsit.
 
#Excursio: Opintomatka jollekin muulle paikkakunnalle Suomessa tai ulkomailla. Voi kestää päivän (fuk-
sicursio), viikon (KotimaanPitkä) tai jopa useita viikkoja (ulkomaille). Excursiolla vieraillaan alan (ja “alan”) 
yrityksissä, tutustutaan muiden paikkakuntien opiskelijoihin ja muihin “natiiveihin”, sekä pidetään hauskaa 
yhdessä ja erikseen. Kotimaan excursioissa matkustusväline on yleensä bussi.

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

Teekkariperinteet - Lyhyt oppimäärä
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Oulun Teekkariyhdistys ry
HALLITUS 2004

Puheenjohtaja
Hanna Saari

0400 944 131
puheenjohtaja@oty.fi 

Kulttuurisika
Matti Tikanmäki

044 333 3439
kulttuurisika@oty.fi 

Phuksiohjaaja
                         

040 735 7536
phuksiohjaaja@oty.fi Taloudenhoitaja

Jukka Ohtonen
050 301 4728
taloudenhoitaja@oty.fi 

Isäntä 
Henna Lantto
040 583 6620
isanta@oty.fi 

Tiedotusvastaava
Olli Huoviala
041 549 4894
tiedotusvastaava@oty.fi 

KOPO-vastaava
Minna Palosaari

040 587 0198
kopo@oty.fi 

SOPO-vastaava
Anne Lukkarila
041 435 6097
sopo@oty.fi 

   Ulkoasiainhoitaja
Juha Tiensyrjä
044 550 0133

                        ulkoasiainhoitaja@oty.fi 

Sihteeri
Saana Askola

050 468 7494
sihteeri@oty.fi 

Hanna-Riitta Niku

Oulun Teekkariyhdistys ry
HALLITUS 2004

Kalervontie 7      
90570 Oulu     
Puh: (08) 5561 481        
Päivystykset: ma 11-14

S-posti: oty@oty.fi 
WWW: www.oty.fi 
Fax: (08) 5561 457
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 Mikä on fuksipassi?
Fuksipassi on koottava pahviläpyskä, todellinen insinöö-
ritaidon helmi, jonka yhdeksään eri kategoriaan kerätään 
fuksipisteitä mitä erilaisimmista tapahtumista, tehtävistä 
ja asioista. Jokainen fuksi saa passinsa pienryhmäohjaa-
jaltaan, heti syksyn alussa. Passi on koottava oikein ja 
pidettävä ehjänä - älä pese passia pesukoneessa!

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

 Mitä ovat fuksipisteet?
Fuksit keräävät passeihinsa tarvittavan määrän pisteitä saadakseen ensimmäisenä 
Wappunaan teekkarilakin, edellyttäen tietenkin, että myös uinti on suoritettu. Pisteitä 
saa erilaisista tehtävistä ja suorituksista passiin merkityn tummennuksen mukaan. 
Tarkemmat ohjeet passin käytöstä, pisteiden antajista, merkkaamisesta ja passin 
kohtien merkityksestä löydät  seuraavalta aukeamalta.

 Vaatimukset teekkarinlakin saamiseksi
Tekniikan ylioppilas olet heti, kun syksyllä marssit yliopiston avajaisissa yliopiston 
ulko-ovesta sisään, mutta Teekkarilakin, ja sen tuoman arvonimen Teekkari, saat 
aikaisintaan Wappuaamuna. Arvonimeen Teekkari kuuluu vastuu tuntea Teekkaripe-
rinteitä, jonka takia vaadimme fuksipassiin kerätyksi vähintään 32 fuksipistettä ja 3p 
/ sarake. Fuksipisteiden kerääminen on helppoa, ja enimmäkseen mukavaa, joten ole 
aktiivinen!

 Jos pisteitä ei kuitenkaan ole tarpeeksi
Puuttuvat pisteet voi hankkia osallistumalla Wapun järjestelyihin tai muihin kiltojen 
tarjoamiin nakkihommiin. Jos vieläkään pisteet eivät riitä tai uiminen jää suorittamat-
ta, niin fuksi saa lakkinsa vasta häpeällisessä surulakituksessa äitienpäivänä. Näin 
voi myös käydä jos erehtyy syystä tai toisesta nukahtamaan Wapunpäivän vastaise-
na yönä, eikä ole Rauhalan pihalla lakkiaan noutamassa Wapunpäivän aamuna klo 
04.30.

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

Fuksipassi
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1.Ansio

PK1 / AH1: Matematiikan Peruskurssi I:n suorittaminen välikokeilla 
syyslukukaudella. Arkkareille Arkkitehtuurin historia 1.
Fuksilauluilta : Erityisesti fukseille suunnattu lauluilta.
10 noppaa: On todistettavasti saanut suoritettua 10 opintoviikkoa.
Fuksilakki : Lakinlaskiaisissa fuksikasteen yhteydessä vastaanotettu 
lakki.
Teekkarihaalari: Kiltahaalarin tilaaminen/lunastaminen.
Pienryhmäohjaus: Osallistuminen vähintään kahdeksaan 
pienryhmäohjaus-kertaan (5 kertaa riittää opintoviikkoon, ei 
fuksipisteeseen).
Oikein koottu fuksipassi: Fuksipassi on oikein koottu.

2. Kansainvälistyminen

Fuksicursio: Killan fuksicursiolle osallistuminen. Arkkareilla 
piirrustusleiri.
Muu cursio: Osallistuminen jollekin muulle Teekkareiden excursiolle.
Opiskelijaristeily: Osallistuminen jollekin opiskelijaristeilylle.
Kiltahuonekierros: Osallistuminen järjestettävälle kierrokselle.
Kaupunkikierros: Osallistuminen pienryhmäohjaajien järjestämään 
tutustumiskierrokseen keskustan ravitsemusliikkeisiin.
Cafe Lingua: Osallistuminen  Cafe Linguaan.
KV-toiminta: Osallistuminen johonkin kansainvälistymistä tukevan 
järjestön toimintaan tai kokoukseen.

3. Kiltatoiminta

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

4. Pippalot

Fuksisuunnistus: Osallistuminen muun pienryhmäsi mukana 
syyskuussa järjestettävään rastimuotoiseen hauskanpitoon.
Lakinlaskiaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämiin lakinlaskiaispip-
paloihin.
Vulcanalia: Ylioppilaskunnan järjestämä lukuvuoden avajaishippalo. 
Kaamoksen Kaatajaiset: SIKin järjestämät pippalot maaliskuussa.
Laskiaispippalot: Konekillan järjestämät bileet laskiaisena.
PikkuWappu: OTiTin järjestämät pippalot. 
ValeWappu: Raksan ja TuTan järjestämät pippalot Aprillipäivänä.

5. Hippalot

Vuosijuhlat: Osallistuminen jonkin teekkarijärjestön vuosijuhliin.
OTY:n & killan pikkujoulut: Lienee aika yksiselitteistä mitä nämä 
kohdat tarkoittavat.
Barbaariset Bakkanaalit: Arkkareiden järjestämät bileet. 
MallasApro: Arvosanan suorittaminen/bileisiin osallistuminen Prosen 
järjestämässä MallasAprossa.
Poikkitieteelliset bileet: Osallistuminen bileisiin, joissa ainakin yksi 
järjestäjistä on muu kuin teekkarikilta.
Akateemiset alkajaiset: Ympin ja Optiemin järjestämät syksyn 
ensimmäiset Teekkaribileet.

Fuksipassin 
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6. Urheilu

Lumenveistokisat: Mukana suunnittelemassa/toteuttamassa 
lumiveistosta.
Fuksiurheilukisat: Osallistuminen syksyllä järjestettävään 
urheilukilpailuun.
Kyykkäkisat: Osallistuminen kyykkäkisaan pelaajana.
Sunnuntaikyykkä: Käydä joku sunnuntai pelaamassa OAMK:n 
järjestämässä kyykässä.
Ihmiskimble: Osallistuminen ihmiskimbleen pelaajana.
Laskiaismäki: Osallistuminen laskiaismäkijoukkueeseen tai 
modified-luokan laskuvälineen tekemiseen.
Ympärihiihto: Osallistuminen hiihtojoukkueeseen.

7. Yhdistystoiminta

Aktiivijäsen: Erittäin aktiivinen toiminta jonkin teekkarijärjestön 
riveissä. Esimerkiksi hallituksen jäsen tai toimihenkilö.  
Teekkarikortti: Teekkarikortin (OTY:n jäsenkortti) lunastaminen.
TEK:n jäsen: Liittyminen Tekniikan Akateemiset -liiton jäseneksi.
Teekkarilakkitilaus: Lakkitilaus jätetty ajoissa OTY:n toimistoon.
OTY:n kokous: Läsnäolo alusta loppuun OTY:n kokouksessa.
Muu järjestötoiminta: Osallistuminen muiden opiskelijajärjestöjen 
(TeeKu, Teekkaritorvet, Teekkarilupi, yms) toimintaan.
Lupi-ilta: Osallistuminen Teekkarilupi Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

8. Yhteinen hyvä

Teekkaritalotalkoot: Teekkaritalon kunnostus/siivoustalkoot.
PESTI-päivien järjest: Mukana järjestämässä PESTI-päiviä.
Juttu kiltalehteen: Omakätisesti kirjoitettu juttu tai piirretty kuva 
oman killan kiltalehteen tai OTY:n Teksuutimiin. Myös Ööpinen käy.
Abipäivien järjestely: Oman killan esitteleminen tai muuten 
järjestäminen.
Pippalon järjestelyt: Yleisten pippaloiden järjestelyissä mukanaolo 
(esim. lipunmyynti).
Edustustehtävä: Osakseen koituneen edustustehtävän kunniakas 
suorittaminen (esim. edustajana joissakin vuosijuhlissa).
Tempaus: Tempauksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa, ei 
myönnetä kännisestä toilailusta.

Jokerisuositus: Hyväntekeväisyys 3p: Yhteisen hyvän edistäminen, 
esim verenluovutus.

9. Teekkarikulttuuri

Sitsit: Osallistuminen jonkin teekkarijärjestön sitsitilaisuuteen.
TeekkariSpeksi: Speksin seuraaminen / työskentely speksin 
hyväksi.
NääsSpeksi: Speksin seuraaminen / työskentely speksin hyväksi.
Laulumarathon: Osallistuminen vuorokauden kestävään 
laulutapahtumaan. 
Laulukoe: Ulkomuistista laulettu Teekkarihymni sekä oman killan 
kiltalaulu ja kolmas vapaavalintainen viisu Laulukalusta vähintään 
kahden Teekkarin läsnäollessa. Toisella heistä täytyy olla oikeus 
myöntää 3 pistettä.
Teekkarilauluilta: Esim. Teekkaritalolla järjestettävä lauluilta.
Jäynä: Jäynän tunnusmerkit täyttävää toimintaa.

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

täyttöohjeet
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Fuksisanasto
(valoa yliopistoelämän pimeään portaikkoon)

ALAKUPPILA:  Tämä opiskelijan keidas 
tarjoaa ruoan ja kahvin lisäksi mukavan 
luentojen välisen (tai jopa aikaisen) ajanviet-
topaikan. Sijaitsee suurimpien luentosalien 
(L1-L4) välittömässä läheisyydessä.
ALKOHOLI: Usein käytetty piristysaine tent-
tien ja luentojen aiheuttamaan moraaliseen 
krapulaan. Lievästi humaloittava ja suuresti 
janottava vaikutus.
ARABIALAINEN PUHELIN: Käytetään 
kommunikointiin hyvien ystävien kanssa. 
Yleisin kieli on norja. Sijaitsee useimpien WC:
den nurkassa.
ARKKARIT: Myös arkkitehtiopiskelijat kuu-
luvat teknilliseen tiedekuntaan. Arkkitehti-
osasto sijaitsee erillään muusta yliopistosta 
Torinrannassa, keskustassa. Valkoiset haala-
rit. Arkkitehtikillalla on oma saunallinen kilta-
talo Pikisaaressa.
ASSISTENTTI: Assareita tapaat laskuhar-
joituksissa. Hänelle on käynyt hullusti, hän 
on “joutunut” yliopiston henkilökunnaksi 
opiskelun lomassa. Osa jopa valmistuneita tai 
lähellä valmistumista. 
ASUNTO: (Katso myös kämppä) Pidempiai-
kaiseen oleskeluun tarkoitettu paikka, joka ei 
kuitenkaan ole kiltahuone. Omaan asuntoosi 
voit viedä vieraita miehiä ja naisia. Asunnon 
löytämistä helpottaa PSOAS.
BUMERANGI: Takaisin opiskelijalle palau-
tettu harjoitustyö tai työseloste, ei opiskelijan 
vaan assarin typeryydestä johtuvaa. Tulee 
varmasti tutuksi.
ETKOT: Kts. Pohjat.
EXCURSIO: Opinto- tai tutustumismatka, 
joka voi olla pitempi tai lyhyempi ja josta 
voi jäädä muistikuvia enemmän tai vähem-
män. Fuksicursioon osallistuminen on fuksille 
kunnia-asia.
FUKSI: (=fuxi=phuksi) Kaikki ensimmäisen 
vuosikurssin yliopisto-opiskelijat alasta riip-
pumatta. Katso peiliin.
FUKSILAKKI: Erään seinäpinnoitevalmista-
jan sponsoroima Teekkarilakin esiaste. Auttaa 
siirtymävaiheessa ylioppilaslakista Teekkari-
lakkiin. Kohtele fuksilakkia kuin Teekkarilak-
kia, jotta opit Teekkarilakin käyttöön liittyvät 
perinteet. Oman Teekkarilakkisi saat aikaisin-
taan Wappuna.
FUKSIPASSI: Lärpäke fuksipisteiden mer-
kitsemistä varten. Fuksipassit kerätään 

ennen Wappua pisteiden laskemista varten. 
Älä hukkaa, äläkä pese pesukoneessa! Ilman 
passia ei saa lakkia.
FUKSIPISTE: Fuksipisteet ovat todisteena 
osasuorituksista, joita nuori tekniikan yli-
oppilas hankkii saadakseen Teekkarilakin ja 
oikeuden käyttää itsestään nimitystä Teek-
kari. Tarkoituksena aktivoida fuksit mukaan 
Teekkaritoimintaan, jotta Teekkariperinteet 
tulisivat tutuiksi.
FUKSISUUNNISTUS: Pienryhmien välillä 
käytävä rastimuotoinen kilpailu, jonka tar-
koitus on kohottaa pienryhmän yhteishenkeä. 
Kilpailun ohessa tutustutaan muihin fukseihin 
ja Oulun kaupunkiin. Kisa päättyy yhteiseen 
illanviettoon, bileisiin. Rastinpitäjien lahjon-
tahan on moraalitonta, mutta sallittua, ja 
yleensä jopa suotavaa.
HAALARI: Käytännöllisin asu bileissä. Värin 
ja selän tekstin perusteella erotat eri alojen 
opiskelijat toisistaan. Toiset saavat haalarit jo 
syksyllä, toiset vasta keväällä. Lähes pakolli-
nen opiskeluväline, varsinkin Wappuna.
HUMANISTI: Tarkkaan ottaen humanisti-
sen tiedekunnan opiskelija, mutta voidaan 
määritellä myös vapaammin: epäeksaktin 
tieteen opiskelija yliopiston uudella puolella, 
lähes poikkeuksetta nainen, yleensä kaunis, 
monesti loogiseen ajatteluun kykenemätön. 
Mutta kaunis.
ILMOITUSTAULUT: Sieltä löytyvät yliopis-
ton aamu- keskipäivä- ilta- ja yöuutiset. Niitä 
on käytävillä melkein joka seinällä: joka osas-
tolla, killalla ja laitoksella on omansa. Opet-
tele käyttämään niitä, sillä sieltä saa tiedon 
kaikesta tapahtuvasta.
JATKOT: Ravintolasta poistumisen/
poistamisen jälkeen tapahtuva asunnon tai 
kämpän (ei välttämättä oman) alkoholijuo-
mavaraston täydellinen tuhoaminen.
JÄYNÄ: Jäynät EIVÄT ole raakoja, väkival-
taisia, älyttömässä kännissä tapahtuvia mel-
lastuksia tai tihutöitä.  Jäynä tuottaa huvia 
jäynääjille,  jäynättäville ja muille asiasta 
kuuleville. Ei loukkaa ketään.
JÄYNÄKISAT: Kilpailu, jonka voittaa se 
joukkue, joka on onnistunut tekemään mojo-
vimmat jäynät ja saamaan julkisuutta tiedo-
tusvälineissä.
KALU: Kts. laulukalu.
KILTA: (ainejärjestö) Kaikkein opiskelijays-



Fuksiopus 2004

12

Fuksiopus 2004

13

tävällisin järjestö. Jokaisella osastolla on 
omansa, parhaimmilla kaksi. Järjestää vapaa-
ajan aktiviteettejä ja helpotusta opiskeluun. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan. 
Ei jäsenmaksua.
KILTAHUONE: Kiltalaisten oma koti, jossa 
yleensä tarjolla edullista kahvia tai muita 
virvokkeita. Jos et millään jaksa mennä luen-
nolle, kiltahuoneella sinun ei tarvitse jättää 
menemättä yksin. Loistava paikka viettää 
luentojen välisiä aikoja ja erinomainen paikka 
tutustua vanhempiin tieteenharjoittajiin.
KIRJASTOT: Mukavia lueskelupaikkoja, 
lukipa sitten Aku Ankkaa tai kurssikirjalli-
suutta. Soveltuu myös tiedonhankintaan. 
Pääkirjasto yliopiston uudella puolella, osas-
tojen kirjastot on (pääsääntöisesti) yhdistetty 
Tellus -kirjastoon.
KONE: Konetekniikkaa opiskelevien kilta.  
Koneteekkarit ovat keskimäärin isoja miehiä 
punaisissa haalareissa.
KOPIOKONE: Yliopiston nopein luennoitsija 
mahdollistaa opiskelun kiireisille, krapulaisille 
tai muuten vaan väsyneille tai laiskoille. Joka 
kilta kehuu omaansa. Välttämätön apuväline 
opiskelussa.
KOTIMAANPITKÄ: Nimensä mukaan koti-
maassa järjestettävä excursio, joka tavallisesti 
kestää noin viikon. Kierrellään ja tutustutaan 
alan (ei välttämättä oman) yrityksiin, muihin 
opiskelijapaikkakuntiin ja yleensä vieraillaan 
muilla Teekkaripaikkakunnilla.
KRAPULA: “Särkee päätä, särkee niskaa, 
kaiken ruuan ulos viskaa.”
KYLTERI: Taloustieteilijä. Varsin huomattava 
osa kyltereistä on erittäin kauniita naisia vio-
letin värisissä haalareissaan.
KYYKKÄ: Teekkareiden vaalima perinteikäs, 
etäisesti pesäpalloa ja keilaamista muistut-
tava joukkuelaji. Mailaa (karttua) heittämällä 
yritetään saada mahdollisimman monta koh-
depalikkaa (kyykkää) ulos pelialueelta. Kts. 
OAMK.
KÄMPPÄ: (Katso myös asunto) Vain lyhytai-
kaiseen oleskeluun sisätiloissa. Sisustaminen 
ei paranna viihtyisyyttä, sen sijaan mukavaa 
seuraa saa raahattua vaikkapa kapakoista. 
Yleisin käymispöntön sijoituspaikka. 
KÄNNIÄÄLIÖ: Humaltunut henkilö, joka 
käyttäytyy muiden mielestä sopimattomasti. 
Tavataan varsinkin Wappuna tiheinä esiinty-
minä.
LAKINLASKIAISET: Teekkarit laskevat Lak-
kinsa lepäämään Wappua varten syyskuun 
viimeisenä päivänä. Lähimpänä mahdollisena 

päivänä järjestetään Lakinlaskiais-bileet, 
joissa fuksit lakitetaan fuksilakeilla.
LASKARIT: (laskuharjoitukset) Assistentin 
pitämiä opetustilaisuuksia, jotka varsin usein 
muodostuvat perässäkirjoitustilaisuuksiksi. 
Kysymyksiä saa esittää tai assari esittää. Kts. 
Lusikka.
LASKIAINEN: Kevätkauden liukkain juhla. 
Ensin lasketaan ja sitten juhlitaan. Seuraava 
päivä maataan punkassa.
LAULUILTA: OTY:n säännöllisen epäsäännöl-
lisesti järjestämä varsin riemukas tilaisuus, 
johon osallistuminen ei vaadi nuottikorvaa, 
vaan kestävää ja kantavaa ääntä. Parhainta 
menoa ylläpitänyt ryhmä saa palkkioksi mai-
netta ja kunniaa. 
LAULUKALU: Teekkarin pyhä laulukirja, 
josta löytyvät sanoitukset kiperimpiinkin elä-
mäntilanteisiin.
LTY: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 
Sijaitsee lappeen Rannan Skinnarilassa.
LUSIKKA: Matikan laskareita pitävä opetus-
henkilö. Pommittaa fuksityttöjä kiperillä kysy-
myksillä ja nasevilla välihuomautuksillaan. 
Kun tunnet Lusikan säännön, olet oppinut 
ainakin jotain.
LUTK: Luonnontieteellinen tiedekunta. Vastaa 
mm. fysiikan ja kemian opetuksesta.
MELLAKKA: Konekillan isoilla punahaalarisilla 
miehillä lastattu maastoauto, jonka saapumi-
nen mellakkapaikalle rauhoittaa äreämmän-
kin räyhäviinaa nauttineen Wapunjuhlijan.
MORKKIS: Aamulla bileiltojen jälkeen ilme-
nevä olotila, joka johtuu yleensä siitä, että 
on juonut liikaa muistaakseen tai liian vähän 
unohtaakseen. 
MÖLKKY: Tarkkaa silmää ja vakaata heitto-
kättä vaativa perinteikäs peli. Kts. OAMK.
OAMK:  Oulun Akateeminen Mölökky- ja 
Kyykkäseura pyörittää Oulun Kyykkäliigaa, 
mutta järjestää myös kaikille avoimia kyykkä- 
ja mölkkyharjoituksia aina sunnuntaisin yli-
opiston parkkipaikalla.
OPINTO-OPAS: Ystäväsi, joka muistuttaa 
sinua opiskelun laajuudesta. Lue se tarkasti 
läpi, äläkä revi, syö tai pistä sitä paperinke-
räykseen. Tästä Maon Punaiseksi Kirjaksikin 
kutsutusta oppaasta näet myös mitä kursseja 
sinun tulisi suorittaa.
OTIT: Tietotekniikkaa tai informaatioverkos-
toja sähköosastolla opiskelevien kilta. Opiske-
lijamäärältään toiseksi suurin kilta. OTiTlaiset 
ovat keskimäärin silmälasipäisiä miehiä mus-
tissa haalareissa, osaavat yleensä käyttää 
paremmin tieto- kuin partakonetta. 
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PASSI: Kts. Fuksipassi. 
PHUKSI: Kts. Fuksi.
PIENRYHMÄOHJAUS: Pienryhmässä on 
tarkoitus suorittaa pehmeä sukellus yliopis-
tomaailmaan, porukalla ratkoa vastaantule-
via ongelmia ja tutustua muihin fukseihin. 
Ohjaajana toimii vanhempi tieteenharjoittaja, 
jota myös Teekkariksi kutsutaan. Pienryhmä-
ohjaus on juuri sinua varten.
POHJAT: Kts. Etkot. ;)
PROFESSORI: Osaston ylimmät opetus-
henkilöt, joita voi häiritä opintoasioissa 
ilman epäröintiä.
PROSE: Prosessitekniikkaa opiskelevien 
ainejärjestö. Vaikka tekniikka on toistaiseksi 
varsin miesvaltainen ala, Prosella on sekä 
prosentuaalisesti, että laadullisesti varsin 
huomattava osuus naisia. Valkoiset haalarit. 
PRUJU: Opiskelumateriaalia A4-muodossa 
tai disketillä. Kopiokone auttaa. Pyörää ei 
kannata keksiä uudelleen, eli työselkkarit, 
harjoitustyöt, tutkielmat yms. isot hommat 
löytyvät yleensä valmiina. Käytä vanhempia 
tieteenharjoittajia hyväksi, häikäilemättä.
PSOAS: (Pohjois-Suomen Opiskelija-asun-
tosäätiö) Vuokraa opiskelija-asuntoja (katso 
kämppä) kohtuulliseen hintaan. Tarjolla on 
useita eritasoisia vaihtoehtoja. Yksiöt kiven 
alla, solukämppiä yleensä tarjolla. Psoaksen 
toimistossa on aina ruuhka-aika.
RAKSA: kts. Ymppi
RIIPPARI: Eräänlainen postilaatikko, johon 
voi jättää materiaalia ym. ja kaverisi voi 
hakea sen sieltä, jos vaihto ei onnistu henki-
lökohtaisesti. Löytyy jostain käytävän sopu-
kasta, yleensä harmaa ja metallinen.
SAUNAILTA: Ilta, jolloin saunotaan, laule-
taan ja tankataan... ... lauletaan, saunotaan 
ja tankataan... ...tankataan, lauletaan ja sau-
notaan... Syitä saunailtaan on lukemattomia.
SIK: Sähkötekniikkaa, elektroniikkaa ja 
tietoliikennettä opiskelevien kilta. Opiskeli-
jamäärältään yliopiston suurin. Keskimäärin 
SIKkiläinen on sinihaalarinen mies, joka 
näyttää siltä, että kolvi pysyy tarvittaessa 
kädessä.
SITSIT: Teekkariperinne, johon kuuluu lähei-
sesti ruoka, juoma, laulu, pitkä pöytä ja hyvät 
käytöstavat. Sitseille pukeudutaan yleensä 
pukuun.
SPEKSI: Interaktiivinen näytelmä, jonka kul-
kuun yleisö voi vaikuttaa. Otaniemen teekka-
rit käyvät speksi-turneella lumien sulamisen 
aikaan, Tampereen NääSpeksi marraskuussa. 
Asusteena ykköset (eli yleensä puku). Koke-

muksena erittäin suositeltavaa. Oulussa 
speksi-kulttuuria herättelee Konjakki. 
SPÖRDE/PÖLKKY ym.: (Katso myös alko-
holi) Nestemäinen väriltään vaihteleva aine, 
joka suurina annoksina nautittuna poistuu eli-
mistöstään tuloreittiään ns. jojoperiaatteella. 
Omaa usein erinomaisen hinta/hyötysuhteen, 
mutta ei yleensä suuri makunautinto.
SÄHKÖPOSTI: Viestien ja kirjeiden välitystä 
tietokoneen avustuksella. Halpa, nopea ja 
tehokas. Opettele HETI tämä viestintämuoto 
niin et jää pulaan.
TKK: Teknillinen korkeakoulu Otaniemessä, 
Helsingin välittömässä läheisyydessä.
TTK: Teknillinen tiedekunta, olet osa sitä!
TTY: Tampereen teknillinen yliopisto Hervan-
nan opiskelijakylässä Nääsvillessä.
TEEKKARI: Teknillisen tiedekunnan opiske-
lija sen jälkeen kun on saanut teekkarilakin.
TEEKKARIHYMNI: Teekkarit laulavat hymnin 
puoliltaöin, mahdollisimman korkealla (esim. 
pöydällä) seisten. Sanat takakannessa. 
TEEKKARIKORTTI: Oulun Teekkariyhdis-
tyksen jäsenyydestä saatava kortti, jolla saa 
alennuksia mm. bilelipuista ja Teekkarilakista. 
Maksaa itsensä takaisin moneen kertaan. 
Voimassaoloaika ikuinen.
TEEKKARILAKKI: “Läpikäytyään Wapun 
rituaalikokeet ja pystyttyään fuksina esittä-
mään tiettyä henkistä ja muuta tasoa, fuksi 
on kelvollinen käyttämään tupsulakkia, ja 
muodostuu hänestä näin Teekkari märillä  
korvantaustoilla.” (lakkiasetus) Teekkarilakin 
käytöstä määräävät lakkilaki ja lakkiasetus.
TEEKKARILUPI: Teekkaritalosta vastaava 
organisaatio, joka vastaa Talon ylläpi-
dosta. Eräänlaisia talonmiehiä. Jos Talo-
toiminta kiinnostaa, kyllä tekijöille ja 
ossaajille aina töitä löytyy.
TEEKKARITALO: Oulun Teekkareiden oma 
talo, talkoilla hartaasti rakennettu. Oma-
laatuisuudellaan vertaansa vailla. Käytössä 
mm. erilaisten kekkereiden jatkopaikkana. 
Soveltuu saunailtojen ja pienehköjen bileiden 
pitopaikaksi.
TEEKKARITORVET: Epämääräinen opiske-
lijoiden torvisoittokunta, jonka soittotaito ei 
yleensä vedä vertoja esiintymiselle. Näkyy 
ja erityisesti kuuluu useimmiten Wapun tie-
noilla.
TEEKU: Teekkareiden oma kuoro, joka saat-
taa hyvänä päivänä osata jopa laulaa. Kaikki 
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lauluhaluiset ovat tervetulleita.
TEMPAUS: Opiskelijoiden suorittama teko 
tai tapahtuma, jolla pyritään tuomaan esille 
jokin ajankohtainen asia ja julkisuuden kautta 
edistämään sen yleishyödyllistä toteutumista. 
Esim. kylpyammeella melomisen ME, saunan 
vetämisen ME, Hot Shottien imemisen ME ja 
tuoreimpana valtakunnallinen Teekkaritem-
paus sohvakuolemia vastaan.
TENTTITULOKSET:  Lista, josta katsotaan 
ensin oma nimi ja arvosana, (jos löytyi) ja 
lopuksi katsotaan saivatko kaverit parem-
man. Löytyy ilmoitustauluilta ja osa tulee 
myös sähköpostina.
TUTA: Tuotantotaloutta opiskelevien pieni, 
mutta aktiivinen kilta. Haalarin väri vaihtelee 
vuosikursseittain tumman vihreästä vaalean 
turkoosiin. 
UNIRESTA: Yliopiston ruumiillisen ravinnon 
lähde. Erilaisia ja eri tasoisia ruokailupaikkoja 
on tarjolla useita. Maisemat ratkaisee. Ruo-
kalajin nimi ei välttämättä vastaa sisältöä. 
Teemaviikot tuovat vaihtelua.
WAPPU: Teekkarin joulu ja juhannus. Se on 
koettava itse. Wapun suuri kunnioitus ilme-
nee myös kirjoitusasusta. Wapun odottelu 
alkaa jo juhannuksen tienoilla.
WIRSU: Hyödyllinen kapistus etenkin bileissä 
ja excuilla. Tästä koneteekkareiden laulukir-
jasta löydät kaikki ne laulut, joita laulukalussa 
ei ole.
WWW: Yksi tiedonhakuapu. Kuivasurffailu 
onnistuu myös talvella.
YKHS: (Ystävällinen Kaunohiihtoseura) Lue 
esittely seuraavalta sivulta.
YKÄ: Konekillan ylläpitämä yli 70 vuotta 
vanha paloauto. Käytetään varsinkin Wap-
puna.
YMP: Ympäristötekniikkaa opiskelevien kilta. 
Prosentuaalisesti naisvaltaisin teekkarikilta, 
naisia yli puolet. 
YLIOPPILASKUNTA: Kaikki yliopiston opis-
kelijat. Pakollinen, vuosittainen jäsenmaksu 
suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto (37 
jäsentä), jonka keskuudesta valitaan ylioppi-
laskunnan hallitus. Edustajistovaalit järjeste-
tään kahden vuoden välein, seuraavan kerran  
ensi vuoden syksyllä. Muistakaa siis äänestää 
Teekkareita päättämään yhteisistä asiois-
tamme!
YST: Ympäristön suojelutekniikka. Tämän 
ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdon 
opiskelijat aloittavat opintonsa Kuopiossa, 
ovat Oulussa muutamia vuosia ja lopettavat 

opintonsa taas Kuopiossa.
YTHS: (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö) 
vastaa yliopistojen sekä tiede- ja taidekor-
keakoulujen opiskelijoiden terveydenhuollos-
ta. Tarjoaa edullista terveydenhoitoa yliop-
pilaskunnan jäsenille.
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Salut amis skieurs!

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

Kaudella 2004-2005 YKHS järjestää jäsenilleen ainakin seuraavat reissut:

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

Alppimatka
 Maaliskuun alussa järjestettävä laskureissu Alpeille. Tätä kirjoitettaessa todennäköinen matkakohde on 
Val Thorens, 3:n Laakson alueella Ranskassa sijaitseva jättimäinen hiihtokeidas. Yli 200 hissiä, 600 km 
rinteitä ja lukemattomia offareita. Paljon enempää ei hiihtokeskukselta voi vaatia. Myös itse matka on jo 
elämys, paikan päälle mennään nimittäin Oulusta asti bussilla. Yli 40 tuntia aikaa tutustua muuhun poruk-
kaan ja muistella menneitä reissuja. Nukkuminen ei ole vaihtoehto ;)

Avoimet kansalliset  
Keväällä järjestettävä päivän kestävä reissu johonkin koti/naapurimaan kohteeseen. Samalla kisaillaan 
leikkimielisesti yliopiston mestaruuksista pujotteluradalla sekä Ö-sarjassa, jossa arvostellaan lähinnä suo-
rituksen luovaa hulluutta.

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

Alamäkivoittoista opiskeluvuotta YKHS:n puolesta toivottaa,

Tuomas Paso
Puheenjohtaja 
Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry
ykhs@oulu.fi

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

Pienryhmäohjaajani       Puhelin          E-mail

Nimi         Puhelin         E-mail
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Yliopisto-opiskelusta
1. Tarvitseeko kursseille ilmoittautua?

Yleensä osastojen ja matematiikan jaoksen kursseille ei tarvitse ilmoittautua. Kurssit suoritetaan pää-
sääntöisesti joko tenttimällä tai välikokeilla. Tentteihin täytyy aina ilmoittautua, väli- ja päätekokeisiin ei 
yleensä tarvitse. Moniin kursseihin kuuluu kuitenkin pakollisia laboratorioharjoituksia, joihin on ilmoittau-
duttava. Ilmoittautumiskäytäntö selviää yleensä kurssin ensimmäisellä luennolla.
 
Fysiikan ensimmäisellä luennolla pyydetään täyttämään ilmoittautumiskaavake, jonka voi täyttää myö-
hemminkin fysikaalisten tieteiden laitoksen toimistossa. Kun on ilmoittautunut opintojaksolle, ei opintojak-
son väli- ja päätekokeisiin enää tarvitse ilmoittautua erikseen.
 
Kielikeskuksen järjestämille kursseille on aina ilmoittauduttava. Syyslukukauden englannin kursseille 
ilmoittaudutaan yleensä heti syyskuun alussa ja kevätlukukauden kursseille joulukuun alussa. Ilmoittautu-
minen tapahtuu kielikeskuksen ilmoitustaululla oleviin listoihin.

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

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

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

5. Mistä hankin kurssimateriaalin?
Yleensä kurssimateriaalina käytetään luennoitsijoiden kokoamia monistenippuja, “prujuja”, joita myydään 
useimpia ensimmäisen ja toisen vuoden kursseja varten yliopistopainon monistemyymälässä. On syytä 
huomata, että yleensä prujut on tarkoitettu luentorungoksi ja ne soveltuvat itseopiskeluun yleensä melko 
huonosti.
 
Useimmille kursseille on olemassa myös kurssikirja, joskaan sen hankkiminen ei yleensä ole mitenkään 
välttämätöntä varsinkaan, jos käy luennoilla ja laskareissa. Kurssikirjoja voi lainata yliopiston kirjastosta, 
joskin usein juuri tentin alla kaikki kappaleet ovat lainassa. Kurssikirjoja voi myös ostaa yliopiston paperi-
kaupasta, mutta se käy äkkiä kalliiksi.
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Ihminen on sitä mitä se soittaa… Teekkaritorvet on Oulun yliopiston 
puhallinorkesteri, jolla on ikää 34 vuotta ja aktiivisia soittajia noin kol-
mekymmentä, joista hienoinen enemmistö miehiä. Bändi koostuu puhal-
tajista ja lyömäsoittajista, ja myös hanuristeja on legendojen mukaan 
riveissä nähty. (!) Teekkaritorvista irtoaa kaikki viihdemusiikki tangosta 
teknoon ja humpasta heviin tinkimättömällä groovella. Jos asenne sitä 
vaatii, ammattitaidosta olemme valmiit tinkimään, sillä tärkeintä on, 
että kaikilla on hyvin hauskaa! Torvien toiminta sisältää harjoitusten 
ja keikkojen lisäksi tajunnanräjäyttävät leirit ja maailmanvalloitusmat-
kat – Teekkaritorvena et koskaan tiedä, mistä itsesi seuraavaksi löydät. 
Nimestään huolimatta bändissä ei lainkaan hyljeksitä muiden tiedekuntien 
opiskelijoita, sillä torviuden ratkaisee asenne, ei opiskeluala tai ammatti. 
Kaikki joskus jotain puhallinta tai lyömäsoitinta soittaneet ovat tervetul-

leita tutustumaan toimintaamme heti syksyn tullen, meitä näkee mm. yliopiston avajaisissa sekä tietysti 
Vulcanaliassa, ja torviharjoitukset pidetään torstai-iltaisin klo 18 osoitteessa Kasarmintie 4. Lisätietoja 
löytyy osoitteesta www.ee.oulu.fi /teekkaritorvet, ja agitaatiopuheen voi kuulla bändin kapellimestari Mik-
ko Mäenpäältä numerosta 050-3838825. Sähköpostitse yhteyttä voi ottaa 
osoitteella mjmaenp@mail.student.oulu.fi , ja koko listan tavoittaa osoitteella 
teekkaritorvet@oulu.fi .

Oulun Teekkarikuoro TeeKu

TeeKu, maailman paras oululainen Teekkarikuoro on jo yksitoista 
vuotta Oulun yliopiston musiikkimaailmaa vapisuttanut sekakuoro. 
Toiminnan perusideana on pitää hauskaa laulamalla ja toisinaan myös 
viihdyttämällä yleisöä, taiteellisia tavoitteita unohtamatta. Tämän se-
kokuoron ohjelmistoon kuuluu sekä perinteisiä Teekkari- ja juoma-
lauluja, että ns. tavallisia kuoroteoksia, kuten swingiä ja joululauluja. 
Yhtenä kuoron olemassaolon tarkoituksena on myös vaalia ja kehittää 
Oululaista Teekkarilauluperinnettä. Kuoroa johtaa tällä hetkellä Oulun 
musiikkielämän hyperenerginen monitoiminainen Maija Juntunen.

TeeKu on alusta asti ollut suosittu esiintyjä kiltojen ja opiskelijoiden 
tilaisuuksissa ja keikkoja toki tehdään myös yliopistomaailman ulko-
puolella. Ohjelmaan kuuluvat myös hulvattomat laululeirit, unohta-
matta pikkujouluja ja muita illanistujaisia. Jos tunnet kiinnostusta 
huumoripitoiseen kuorolauluun ja olet valmis nauramaan paljon, Tee-
Ku voi olla se REAL THING! Kuoroon otetaan uusia laulajia syksyllä ja 
myös kevätlukukauden alkaessa voi porukkaan lyöttäytyä.

Lisätietoja voi kysellä kuoron puheenjohtaja Teemu Haapalalta, 
jerry@otit.fi  tai 040-5966985. TeeKun löydät myös osoitteesta 
www.ee.oulu.fi /~teeku, sähköposti tavoittaa kuoron listan osoitteella 
teeku@ee.oulu.fi .

Lauantai 16.10.2004 on päivämäärä, joka kannattaa raapustaa kalenteriin 
jo nyt, sillä silloin räjähtää Saalastinsalissa kun TeeKu ja Teekkaritorvet yh-
distävät voimansa megalomaaniseen yhteiskonserttiin, jossa illan tähtenä 
viihdyttää legendaarinen M.A. Numminen! Tämä konsertti on ehdottomasti 
kokemisen arvoinen, ohjelmassa on M.A:n tuotantoa vuosien varrelta osaksi 
uudelleen sovitettuina ja eri kokoonpanoilla esitettynä. Tervetuloa jo nyt, ek-
saktimpaa informaatiota tulee syksyn mittaan.
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Akateemisista alkajaisista se kaikki al-
koi, ja wappuun se päättyi. Mitä kaikkea 
siihen väliin mahtuukaan… NykäsMatti 
pukisi asian ehkä jotakuinkin sanoihin 
”fuksivuosi on once-in-a-lifetime iks-
piörienssi, jonka voi kokea vain kerran 
elämässään.”

Orientoivalla viikolla kierrettiin yliopistoa 
ees, taas ja ympäri, kannesta kanteen ja 
vielä takaisin. Osa informaatiosta ohitti 
ymmärryksen kuin täi päälaen yli kävel-
lessään, mutta onneksi aina seuraavan 
kohtaamisen aika ja paikka sentään tart-
tuivat muistiin. Fuksisaunalla tutustuttiin 
ensimmäisen kerran teekkaritaloon ja 
jopa muutamiin perinteisiin, kuten lau-
lukulttuuriin; Vulcanalia uudessa tapah-
tumapaikassaan Kuusisaaressa oli sekin 
mukavaa nähtävää ja kuultavaa vuoden 
alkajaisiksi. Toden teolla pankin räjäytti 
kuitenkin etukäteen railakkaasti heh-
kutettu fuksisuunnistus. Joukkueemme 
asennetta kehuttiin käytävillä vielä viik-
koja tapahtuman jälkeen, sillä tatsia ki-
sasta ei todellakaan puuttunut! Kaupun-
kia kierrettiin ristiin ja varsinkin rastiin: 
lopputuloksena oli loistava kakkossija, 
eikä suunnistuksen jälkeen yhteistä pu-
heenaihetta enää tarvinnut etsiä. Ainakin 
meidän joukkueemme kohdalla päivän 
idea, tutustuminen toisiimme ja kaupun-
kiin, toteutui mitä parhaimmalla tavalla. 
Pisteitä ruinatessa joukkueen eteen oli 
uhrauduttava, kukin tavallaan… Jännä 
nähdä, puhuttavatko rastit vielä neljän-
tenäkin lukuvuonna, sillä vielä ainakaan 
ei suunnistuspäivä ole menettänyt teho-
aan päivää piristävänä puheenaiheena. 
J

Syksyn mittaan kierrettiin porukalla 
kissojen ristiäisiä ja koirien kihlajaisia, 
kuka enemmän ja kuka paljon enem-
män. Phuksi- eli fuksipisteet olivat kyllä 
vähintäänkin hyvä tekosyy osallistumi-
selle ja itsensä ylipuhumiselle. Helpompi 

olisi listata tapahtumat, joihin ei tullut 
osallistuttua, mutta miksi tehdä mitään 
helpolla tavalla, jos on olemassa moni-
mutkaisempikin. Tarkastettua tulivat niin 
Pikku Wappu ja PicoJoule kuin myös La-
kinlaskijaiset sekä lukuisat laulu- ja sau-
naillat. Mieleenpainuvimpia syksyn tur-
nauksia olivat ehdottomasti fuksicursio, 
kolmepäiväinen rempseä ”opintomatka” 
Kainuuseen, opiskelijoiden, osaston 
henkilökunnan ja alumnin yhteiset prof-
fasitsit sekä Killan omat perinteikkäät 
pikkujoulut. Ei niin teekkareita etteikö 
joukkoon sopisi muutama humanistikin, 
sillä pikkujoulut järjestettiin aikaisempi-
en vuosien tapaan kasvatustieteilijöiden 
kanssa. Miesten sana se näköjään on 
mikä painaa yhteistyökiltaa etsittäessä, 
naisvaltaisia kiltoja suositaan aina vain.

Fuksipisteitä kerätessä sai helposti har-
hautettua sivupersoonansa myös mitä 

Ei ohjeeksi, mutta vihjeeksi
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erilaisimpiin nakkihommiin. Itsensä löysi 
milloin vaalitoimitsijan, milloin nälkäpäi-
väkerääjän, bilelipunmyyjän tai Pesti-
työmarkkinapäivien järjestelijän roolista. 
Aktiivisuus johti myös paikkaan killan 
hallituksessa, jota kautta tehtäviä kertyi 
vielä muutama lisää. Arvokasta koke-
musta kaikki tyynni, eikä päivääkään ha-
luttaisi vaihtaa pois. Tai no, muutamista 
ehkä voisi neuvotella…

Legendaarista Goom-risteilyä odotettiin 
viime lukuvuonna turhaan, toivotta-
vasti tilanne korjaantuu ensi kaudella. 
Risteilytuntumaa piti sitten hakea poik-
kitieteellisissä merkeissä luonnontie-
teilijöiden seurassa. Merimatkan lisäksi 
hiihdettiin SIKin niinikään legendaari-
silla kolmipaikkaisilla suksilla ympäri 
Kuusisaarta, veistettiin lumesta hyrrä 
(joka pyöri!), pelattiin ihmiskimbleä ja 
perinteistä teekkarilajia kyykkää sekä 
nautittiin Teekkarispeksin tunnelmasta. 
Kevätkaudella selvästi ylitse muiden 
tapahtumien nousi kuitenkin laskiainen 
ja Konekillan järjestämä jokavuotinen 
mäenlaskutapahtuma. Modified-luokan 
voitto mitä mahtavimmalla laskuvälineel-
lä kohosi yhdeksi fuksivuotemme ehdot-
tomista huippuhetkistä, kun oululaisten 
teekkareiden mainetta päästiin levittä-
mään jopa ihan valtakunnan verkkoon: 
kymppiuutisten loppukevennyksessä 
vauhdikas mäenlasku päättyi suoraan ai-
noaan alueella kasvavaan puuhun! Aijai, 
nannaa!

Vaikka teekkarifuksin vuoteen sopii 
kokemus jos toinenkin, oma erillinen 
lukunsa on kuitenkin jätettävä itse pää-
tapahtumalle, jolle kaikki muut ovat vain 
valmistelua. Wappu tuli meillekin, ja tänä 
vuonna juhlimiset saatiin juhlia mitä mai-
nioimmassa säässä. Prosessikillan järjes-
tämät kirkkovenesoudut jälkisoutuineen 
räpsäyttivät Wapun räväkästi käyntiin, 
vaikka oma soutujoukkueemme karsiu-
tuikin täpärästi finaalista. Fuksikisoissa 
palattiin jälleen voittojen tielle, ja uimaan 
pääsimme koko fuksilauman kärkipääs-
sä. Ikimuistoisen ja tähänastisen elämä-

ni ehdottomasti mahtavimman lukuvuo-
den päätteeksi ihkaoikean teekkarilakin 
päähän painaminen oli juhlallinen hetki, 
joskin varsinaisella tapahtumahetkellä 
vappupäivänä aamuviiden aikaan lakin 
saaminen tuntui lähinnä taisteluvoitolta. 
Sittemmin lakki on saanut kunniapaikan 
kirjahyllyltä, ja odottelee siellä seuraavaa 
lakkitapahtumaa yhtä kärsimättömästi 
kuin omistajansakin.

Fuksivuoden tapahtumia muistellessa 
vierähtää huomaamatta tovi (tai rivi) 
ja toinenkin. Tapahtumia ja tempauksia 
riittää, eikä kaikkeen toki tarvitse ottaa 
osaa. Toisaalta, kaikkea ei kannata myös-
kään missata, sillä kaikesta huolimatta 
fuksivuosi tulee kohdalle vain kerran, ja 
ennen kuin on huomannutkaan, se on 
jo ohi. Parempi katsoa kuin katua, aika 
kulkee nykyhetkestä menneisyyteen… 
Opiskellakin tottakai täytyy, eikä tär-
keysjärjestystä työn ja huvin välillä kan-
nata sekoittaa, kumpi se järjestys sitten 
onkaan. Ja muutaman kokemuksen voi 
toki huoletta jättää myös myöhemmille 
teekkarivuosille! 

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

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

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

Uutena “perinteenä” fuksit saavat jokai-
sen fuksipisteen kunniaksi laittaa yhden 
villalangan lisää fuksilakkinsa tupsuun. On 
myös sallittua taiteilla fuksilakin lipan ylä-
puolelle killan lakkikokardin kuva (hallitus-
fukseilla tupsunarun juureen hallituskokar-
din kuva).
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Teekkarilakki omaa Teekkareiden keskuudessa samankaltaisen arvoaseman kuin siniristilippu 
Suomessa. Tupsulakki on ollut Teekkareiden tunnuskuva jo yli 100 vuotta, joten sen käytöstä 
on määrättyjä sääntöjä: Lakkilaki ja -asetus, jotka sinunkin tulee opetella tuntemaan ja nou-
dattaa. Harjoittele Lakin käyttöön liittyviä perinteitä fuksilakkisi kanssa.

Oululainen Teekkarilakki poikkeaa muiden teekkaripaikkakuntien Lakeista - sen esikuvana on 
neljän tuulen hattu, jota yksinkertaistettiin ja lisättiin lippa ja tupsu. Lakkiin liittyvät perinteet 
eroavat jonkin verran eri teekkaripaikkakuntien välillä, tässä muutamia oululaisia Lakkia kos-
kevia sääntöjä: joita sinunkin tulee noudattaa: 
 
#Lakin tupsunaruun solmitaan jokaisen Oulussa vietetyn TeekkariWapun kunniaksi solmu 
- näet siis tupsunarusta suoraan Teekkarin vuosikurssin. Tupsunaruun mahtuu vain 4 solmua, 
joten vuosikurssi-n solmii tupsunaruunsa silmukan. Teekkarin mahdollisesti valmistuessa sol-
mut 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 hallituksessa olevat tai joskus olleet saavat pitää tupsunarunsa 
juuressa. Puheenjohtajat voivat laittaa hallituskokardin kiltakokardin paikalle lipan yläpuolel-
le.
 
#Teekkarilakkia saa pitää päässä Wappuaaton TeekkariWapun julistamisesta lähtien syyskuun 
viimeisen päivän Lakinlaskiaisiin saakka. Muuna aikana täytyy olla OTY:n hallituksen myöntä-
mä Lakkilupa.

Miten ja milloin sinä saat oman Teekkarilakkisi?

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

Teekkarilakin saaminen Wappuna edellyttää fuksilta seuraavia seikkoja:

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

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

Teekkarilakki
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Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura eli tuttavallisemmin OAMK on kaikki-
en mölkyn ja kyykän ystävien oma urheiluseura. Jäseneksi pääsevät kaikki Oulun 
yliopiston opiskelijat vuosikurssiin tai koulutusohjelmaan katsomatta. Jäsenmaksu 
on nolla euroa. Harjoittelemme sunnuntaisin kahdelta lumettomina aikoina Norssin 
ala-asteen kentällä ja talvikeleillä yliopiston vanhan puolen suurella parkkipaikalla. 
Harjoitukset ovat avoimet kaikille, tuo humanistikaverisi ja pikkusiskosikin. Lisätieto-
ja kotisivuiltamme www.oamk.oulu.fi.

OAMK
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Hei sinä, joka olet tulossa opiskelemaan tietoliikennetekniikkaa tai elektroniikkaa!

Kilta on opiskelijoiden muodostama järjestö ja Sähköinsinöörikilta (SIK) ry  on olemassa juuri sinua varten. 
Olemme Oulun yliopiston suurin, kaunein ja komein kilta. Liikumme suurina massoina sinisissä haalareissa 
ja juomme kahvia yliopiston hienoimmalla kiltahuoneella. 

Heti ensimmäisenä päivänä uudet opiskelijat jaetaan noin kymmenen hengen ryhmiin ja jokainen ryhmä 
saa oman pienryhmäohjaajansa. Pienryhmäohjaaja, eli PRO, johdattaa sinut yliopiston saloihin niin kilta-
huoneelle kuin kirjastoonkin.

Kilta tarjoaa hyvän mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja pitää hauskaa. Vuoden mittaan järjestämme bi-
leitä ja monia erilaisia tapahtumia, joista sinulle ensimmäisiä ovat fuksi-info ja fuksicursio. Kilta tarjoaa 
jäsenilleen myös urheilumahdollisuuksia mm. koripallo ja sulkapallo vuoroja, salibandyä, kaukalopalloa 
ja pöytälätkää. Meillä on myös laaja tenttiarkisto ja opiskeluun innostava ilmapiiri. Kiltaan liittyminen on 
ilmaista!

Kiltaa pyörittävät hallitus ja toimihenkilöt, jotka valitaan killan vaalikokouksella vuoden lopussa. Jokaisella 
jäsenellä on äänioikeus ja mahdollisuus pyrkiä hallitus- tai toimihenkilöpaikkaan.

Tervetuloa kiltahuoneelle tutustumaan teekkareihin ja nauttimaan killan tarjoamista palveluista. Ota kaikki 
ilo irti opiskeluajastasi! Lisää meistä: http://www.sik.fi 

Saila Järvinen
Fuksivastaava
fuksivastaava@sik.fi

050 5307272

Maija Sarajärvi
Fuksipaimen
fuksipaimen@sik.fi
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Tervetuloa TuTalle!

Onnea, onnea, onnea vaan, optiosalkku ja perunamaa! Olet päätynyt kertakaikkisen loistavaan valintaan 
ja tullut Ouluun lukemaan tekniikan aloista kuninkaallisinta – tuotantotaloutta! Tutalaisuus on paljon muu-
takin kuin opiskelua, siitä pitää huolen oma kiltamme OPTIEM, jonka riveissä et voi välttyä riemukkaalta 
opiskelijaelämältä ja uusilta ystäviltä. Ensimmäisinä opiskelupäivinä uudet toimintatavat ja ihmeelliset 
lyhenteet epäilemättä aiheuttavat hämmennystä, mutta huoli pois, kuulut porukkaan, jossa ei tarvitse 
turhia murehtia. 

Seuraavassa on kesälukemiseksi ja tuta-taajuudelle virittäytymisen avuksi kompakti avainsanalista, josta 
löytyvät kaikki tutalaisuuden peruselementit. 

AKTIIVISUUS: Avainsanoja killassamme. Olemme pieni, mutta sitäkin näkyvämpi poppoo. Myös Sinä saat 
opiskeluajastasi eniten irti olemalla aktiivinen osallistuja. Trust me.
ALAJÄRJESTÖT: Kiltamme on porsinut lukuisia enemmän tai vähemmän päivänvaloa kestäviä alajärjestöjä 
kuten Heviem (raskaat kitarat jyllää ja tärykalvot soi, joukolle kiltalaisia lähes elämäntapa), Ottiem (in 
vino veritas), Cuoriem/Lauliem (laulukulttuuria laulutaidottomille(kin)) ja Faniem (killan urheilusuuruuk-
sien tuki ja turva).
ÈSTIEM: European Students of Industrial Engineering and Management. Euroopan laajuinen kattojärjes-
tömme, johon kuuluvat kaikki Euroopan tuta-opiskelijat. Järjestää jännittäviä tapahtumia ympäriämpäri, 
kuten TIMES (Tournament In Management and Engineering Skills) ja ”Aktiviikot”.
HALLITUS: Vuosittain valittava poppoo, joka pyörittää kiltaa ja sen aktiviteetteja, joista tässä mainittakoon 
Akateemiset Alkajaiset, ValeWappu, , proffasitsit ja pikkujoulut. Hallitus kokoontuu viikoittain ja tekee pää-
töksiä yhteisen edun nimissä ja puolesta. Hallitus kaipaa myös tuoretta verta ja jatkuvuutta = fukseja.
KILTA: Opiskelijajärjestö, johon voit halutessasi liittyä, kuin toinen perhe. Kuulumme muiden teekkarikil-
tojen lailla Oulun Teekkariyhdistys ry:een. Oma huoneemme, jossa voi virkistäytyä ja hakea kaltaistensa 
seuraa, löytyy prosessin käytävältä pommisuojasta. Värimme on vihreä ja logomme soikea, ikää killalla 
13 vuotta.
LAATTA: Kiltalehtemme, ikioma äänitorvemme, joka lennähtää neljästi vuodessa. Laatta iacta est!
ME-henki: Anfield Roadin kyltti ”You’ll never walk alone” on suoraan meiltä lanseerattu!
SISARKILLAT: Otaniemen, lappeen Rannan, Tampereen ja Vaasan tutalaiset. Konkreettisinta yhteistyötä 
ovat vuosittain järjestettävät Tuta-päivät.
URHEILU: ”Voittiko ne tutalaiset tämänkin!?!?” Killallamme on vahvat ja menestyksekkäät perinteet yli-
opiston urheilulajeissa kuten salibandyssä, kaukalopallossa ja pesiksessä. Myös killan sisällä urheillaan 
kovasti: Sähliem, Beachiem yms. – cupit, Pöytälätkän KM, Kyykän KM…tule mukaan!

Että eiköhän se siitä lähde rullaamaan! Tutalaisuus valtaa sinut ennen kuin huomaatkaan. Huoliesi kuun-
telijana ja hulvattomuuksiesi jakajana toimivat killan fuksivastaava ja pienryhmäohjaajat. Neuvoja toki voi 
kysyä keltä tahansa vanhemmilta tallaajilta asiassa kuin asiassa; tutalla kun kaikki tuntevat kaikki, niin 
ketään ei tarvitse ujostella. Siis vielä kerran tervetuloa, ovi elämäsi ikimuistoisimpaan aikaan on avattu, 
astu sisään ja ota ilo irti!

Kuvassa kaikkien fuksipalleroisten iskä ja äiskä, 
Paavo M. ja Antsa, OTY:n fuksijaoksen tutalaise-
dustajat. Näiltä hemmoilta tohtii kysyä mitä vain 
24/7, hommat on hanskassa (ja hanskat toisinaan 
hukassa).

Fuksivastaava
Teemu Puurunen
tepuurun@paju.oulu.fi
040 726 28 29              

                   
Killan vanha täti
Anne Lukkarila 
annelukk@paju.oulu.fi
041 435 60 97
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Tervehdys ymppifuksi!

Onnittelut loistavasta valinnasta ja tervetuloa joukkoomme vihreään. Ympäristörakentajakilta on ympäris-
tötekniikan ja ympäristönsuojelutekniikan opiskelijoiden oma yhdistys. Se on Oulun yliopiston vanhimpia, 
sillä perimme sen Rakentajakilta ry:ltä, ja vuodesta 2001 se on kantanut nimeä Ympäristörakentajakilta. 
Joukkomme on erittäin tiivis suppean sisäänottomäärän vuoksi, mutta sitäkin energisempi ja eloisampi. 
Vaalimme opiskelijaperinteitä ja pidämme huolen opiskelijoistamme, etenkin fukseista.
 
Kilta järjestää jäsenilleen monenmoista aherrusta opiskelun rinnalle. Viikoittain pelataan sählyä, syksyisin 
potkitaan palloa ja talvisin pelataan kaukalopalloa. Myös erilaiset retket eli excursiot kuuluvat toimin-
taamme; fuksit lähtevät cursiolle kevätpuolella ja kotimaanpitkä on avoinna kaikille kiltalaisille sen ollessa 
ajankohtainen. Olemme myös Bileiden järjestelyissä mukana; Akateemiset Alkajaiset, Ihmiskimble sekä 
ValeWappu kuuluvat ohjelmistoomme yhdessä tuotantotalouden opiskelijoiden kanssa.

Tyttövaltaisena kiltana olemme erittäin kovia saunomaan. Wapun tienoilla olet varmaankin nähnyt sinipu-
nakeltahaalariset (lasten suusta pellepukuiset) opiskelijat vetämässä punaista saunaa. Perinteitä kunnioit-
taen pidämme sen kuumana Wapun läpi.

Uutena ympäristötekniikan opiskelijana, fuksina, pienryhmäohjaajasi on tärkein ja helpoin tietolähteesi. 
Häntä voit pompottaa ja kysellä outoja asioita, jotta kaikki käy tutuksi. Muista kuitenkin, että ensimmäise-
nä vuonna hankitaan paljon kavereita, ja sen jälkeen voi alkaa opiskelemaan :).

Terveisin Minna ja Heini

Fuksivastaava
Minna Kynsilehto
mikynsil@paju.oulu.fi

Fuksiapuri
Heini Hämäläinen
hhamalai@paju.oulu.fi
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Onnittelut taas tuoreelle konefuksille loistavasta valinnasta. Olet siis päätynyt opiskelemaan Ouluun kone-
tekniikkaa, aloista monipuolisinta ja kauneinta ja komeinta. Konetekniikan opiskelijana Sinulla on mahdol-
lisuus liittyä killoista näkyvimpään ja parhaimpaan eli KONEKILTAAN.

Oulun yliopiston koneinsinöörikilta ry eli tutummin Konekilta on perustettu ajamaan konetekniikan opiske-
lijoiden etuja joskus niin kovassa opiskelumaailmassa. Kilta on meitä jokaista varten, siksi me emme kerää 
jäsenmaksuakaan. Paitsi opiskeluasioissa, kilta puuttuu elämäämme myös vapaa-ajan toimintaa järjestä-
mällä. Meillä on salibandy- ja sulkapallovuoroja, joskus on saatu kasaan futisjoukkue, muutamia kaukalo-
pallojoukkueitakin löytynee joka talvi. Kyselemällä selviää enemmän urheiluhommista. Ei-niin-urheilijoille 
löytyy myös kiltahuonetalkoita ja saunailtoja jotka on tietenkin tarkoitettu kaikille.

Konekilta omistaa myös muutamia arvokkaita kulkuneuvoja. Meidän lippulaivamme on vm –28 oleva palo-
auto Ykä, muita kulkuvälineitä on maasturi Mellakka, moottoripyörä Jawa ja muutamat potkulaudat, jotka 
ovat kiltalaisten käytettävissä. Nämä kulkuvälineet vaativat kuitenkin huolenpitoa ja kaikki rassailusta kiin-
nostuneet ovatkin tervetulleita pitämään huolta niiden hyvinvoinnista. Konekillassa pidetään huolta myös 
teekkarilaulukulttuurista, sitä varten jokaisen reisitaskusta löytyy koneteekkareiden oma punakantinen 
laulukirja Wirsu.

Killan hallitus valitaan vuosittain ja samassa tilaisuudessa valitaan lukuisa joukko. Sinulla konefuksi on ovet 
auki kaikkiin virkoihin, sekä täysi äänioikeus niitä valittaessa, olethan konekillan täysivaltainen jäsen.

Fuksivuoden aikana Sinusta kasvatetaan touhukas ja aktiivinen koneteekkari, jonka merkiksi saat Wap-
puaamuna valkoisen teekkarilakin. Sitä ennen Sinulla on kuitenkin paljon tekemistä. Ole itse aktiivinen 
kiltatoimintaan, kukaan ei tule hakemaan sinua luukustasi. Ja lopuksi: kiltatoiminta ei sulje pois opinnoista 
menestymistä ja päinvastoin.

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

Anna Kisko
Fuksivastaava
040-7070907 
annakisk@konekilta.oulu.fi

Jouko Perttula
Fuksipaimen
050-3385223
joukoper@konekilta.oulu.fi
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Hei tietofuksi!

Onnittelut loistavasta valinnastasi ja lämpimästi tervetuloa kiltaamme!

Oulun Tietoteekkarit ry, eli OTiT on toiminut jo lähes 16 vuotta tietotekniikan opiskelijoiden kiltana, ja tänä 
syksynä kolmatta vuotta myös informaatioverkostojen opiskelijat ovat majoittuneet sen siipien suojaan. 
Kilta tarjoaa kaikille jäsenilleen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa, opiskeluun liittyviä palveluita, erilaisia 
tilaisuuksia, hauskanpitoa ja mikä parasta; noin 900 uutta ystävää! Yksin ei siis tarvitse jäädä, ja siitä 
huolehtiikin ensimmäisenä vuonna oma pienryhmäohjaajasi sekä me fuksivastaavat. 

Kiltamme tukikohtana toimii kiltahuone, joka sinulle ensimmäisinä pienryhmäohjauskertoinasi esitellään. 
Kiltahuoneelta löytyy mm.paljon pelejä (esim. biljardi), edullista kahvia/muuta juotavaa, TV, tietokoneita, 
sohvia (joissa voi rankan opiskelun jälkeen/sijasta levähtää) sekä paljon muita kiltalaisia joihin tutustua! 
Pienryhmäohjaajasi kertoo sinulle killastamme ja sen toiminnasta enemmän, sekä opiskeluun ym. liitty-
vistä asioista. Toivotammekin sinulle antoisaa ja hauskaa ensimmäistä vuotta tietotekniikan parissa, sekä 
aurinkoista syksyä!

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

Fuksivastaava
Laura Hulkko
hulkko@ee.oulu.fi

Apufuksivastaava
Taneli Rautio
scam@ee.oulu.fi
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Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan prosessitekniikan osaston opiskelijoiden oma ainejärjestö, proses-
sikilta, on perinteikäs teekkarihenkinen yhteisö. Prosessikilta on perustettu vuonna 1961 teollisuusinsinöö-
rikillan nimellä ja on maineikkaasti kantanut Mustaa Nuolta, prosessikillan ”kaikki virtaa” –nimistä logoa 
siitä lähtien. 

Prosessikiltaan voivat liittyä kaikki prosessitekniikan osastolla Oulun yliopistossa opiskelevat teekkarit 
ja phuksit. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita mukaan killan toimintaan ja tekemistä sekä virikkeitä riittää 
kaikille halukkaille. Virkeän opiskelijayhteisön hamaan tulevaisuuteen jatkuvasta toiminnasta vastaa teek-
kariperinteitä kunnioittava, osaava ja idearikas killan hallitus. Hallitus valitaan syksyisin vaalikokouksessa, 
jossa jokaisella paikalla olevalla kiltalaisella on äänioikeus sekä oikeus itse asettua ehdolle johonkin vir-
kaan hallituksessa.

Jotta ensimmäisen vuoden opiskelijat, phuksit, saisivat ensimmäisenä Wappunaan teekkarin arvon ja la-
kin, saavat he erikoiskohtelua, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostus kiltaan ja sen toimintaan sekä 
opettaa teekkarihengen ja –kulttuurin sisältöä ja merkitystä. Toiminnan tarkoituksena on myös aktivoida 
ja valmistaa phukseja tulevaisuudessa jatkamaan killan kunniakasta taivalta.

Prosessikilta on tunnettu laajalti paitsi osaavista ja hauskanpidon taitavista teekkareistaan, niin myös 
kiltalehdestään Porlesta, Oulun Virallisen Mallasappron järjestämisestä sekä Wappuna järjestettävistä 
Kirkkovenesouduista ja Jälkisouduista. Kilta tekee vuosittain keskimäärin kolme eri mittaista, eri puolille 
Suomea, teollisuuteen suuntautuvaa excursiota, joista tärkeimmät ovat Phuksicursio, Kotimaan Pitkä ja 
Könsycursio. Lisäksi kilta järjestää jäsenilleen paljon muutakin toimintaa, mm. laskettelureissun kevättal-
vella sekä elokuvailtoja ja talkoita kiltahuoneella.

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

Prosessikillan henkisen elämän ja operatiivisen toiminnan ehdoton hermokeskus on oma tunnelmallinen 
ja kotoisa kiltahuone, joka sijaitsee aivan prosessitekniikan osaston tuntumassa yliopistolla. Kätevimmin 
lisätietoa ja helpon tilaisuuden prosessikillan toimintaan saa tulemalla reippaasti kiltahuoneelle ja esit-
telemällä siellä itsensä vanhoille konkareille. Tietoja killan toiminnasta ja tempauksista saa myös killan 
ilmoitustaululta, nettisivuilta sekä Porlesta.

Himpskatin hauskaa ja unohtumatonta phuksivuotta toivottavat:  Jaana ja Arto

Arto Rousu
Phuksiapuri
artorous@paju.oulu.fi
040 7749059

Jaana Lievonen
Phuksivastaava  
jlievone@paju.oulu.fi
050 5487032
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Onnittelut valinnastasi ja uudesta opiskelupaikastasi. Tervetuloa oululaisten tekniikan 
tekijöiden joukkoon!

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

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

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on valtakunnallinen diplomi-insinöörien, arkki-
tehtien ja teekkareiden etujärjestö. Jäseniä meillä on noin 60000, joista yli 23000 
on opiskelijajäseniä. Olemme lähettäneet Sinulle perustietoa ja liittymislomakkeen 
yliopiston materiaalin mukana. Samaa materiaalia saat myös pienryhmäohjaajaltasi 
sekä oman ainejärjestösi kiltayhdyshenkilöltä. Kuuluminen järjestöön on tietysti va-
paaehtoista, mutta se on yksi parhaista kanavista saada tietoa tekniikan alan ja sitä 
ympäröivän yhteiskunnan tapahtumista. Lisäksi jäsenenä saat paljon rahanarvoisia 
etuja - teekkarina täysin ilmaiseksi. Mukaan on jo tullut lähes 90 % teekkareista. 
TULE SINÄKIN!

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

       Tekniikan Akateemisten Liitto - TEK
 
      Alueasiamies     Teekkariyhdysmies
       Jukka Orava             Kaisu Keskiaho

Tervehdys TEKistä!
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(opiskelijajäsenille erillinen vuosimaksu)



Yö kuin sielu neekerin on pimiä,

takajoukko nukkuu vain, nukkuu vain.

Tarhapöllön ääni kimiä,

kuuluu pappilasta päin, kuuluu päin.

Ja taas ja siis ja

yks, kaks, kolme, neljä, viis.

TEEKKARIHYMNI


