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TERVEHDYS FUKSIJAOKSELTA

 Valtavat onnittelut ja lämpimät tervetulotoivotukset OTY:n fuksijaok-
selta. Olet nyt ensimmäisen vuoden tekniikan ylioppilas, eli siis fuksi. Ensim-
mäiset päivät yliopistolla voivat tuntua melkoiselta kaaokselta, mutta kuten 
varmasti jo tiedätkin, Sinua auttamassa ovat pienryhmäohjaajasi ja myös 
fuksijaos. Pienryhmäsi pitää tiiviisti yhtä ensimmäiset viikot, ja toimiikin tu-
kiverkkona uudessa ja ihmeellisessä akateemisessa maailmassa. Tämä kä-
dessäsi oleva fuksiopus on täynnä tiivistä tietoa tulevasta vuodesta, ja se 
kannattaakin lukea läpi ja pitää tallessa. Opukseen on koottu eri opiskelija-
järjestöjen esittelyjä ja lyhyt opastus siihen, mitä tarvitaan, että fuksista tu-
lee Teekkari.

 Fuksijaos on Oulun Teekkariyhdistys ry:n (OTY) alaisuudessa toimiva 
jaos, joka koostuu kaikkien Teekkarikiltojen fuksivastaavista ja –apureista ja 
minusta, OTY: n fuksiohjaajasta. Me fuksijaoslaiset järjestämme fuksivuotesi 
varrella erilaisia tapahtumia ja pyrimme siihen, että kaikki uudet fuksit saavat 
fuksikasteen ja syntyvät Wappuaamuna Teekkareiksi. Syksyllä järjestämme 
yhdessä OTY:n ja kiltojen kanssa fuksi-infot, fuksisuunnistuksen ja fuksila-
kituksen. Keväällä järjestämme lumenveistokisat ja Wappuna luonnollisesti 
fuksikasteen ja Teekkarilakkien jakamisen. Kiltojen fuksivastaavat ja –apurit 
esittäytyvät tässä oppaassa, ja antavat tietoa omasta killastasi ja sen toimin-
nasta. Kannattaa muistaa, että meiltä fuksijaoslaisilta, niin kuin myös pienryh-
mäohjaajaltasi, voi ja pitääkin kysyä neuvoa silloin kun on jotain epäselvää. 
Tyhmiä kysymyksiä ei ole, joten rohkeasti vaan ottamaan asioista selville!

 Syksyn ensimmäiset viikot ovat erityisesti fukseille todella vauhdikasta 
aikaa ja kaikenlaisia tapahtumia on paljon, joten yritä pysyä menossa mu-
kana. Opiskelujakaan ei saa silti unohtaa, vaikka opiskelijaelämä helposti 
tempaiseekin mukaansa. Ensimmäisen vuoden haasteena onkin löytää itselle 
sopiva tasapaino opiskelun, opiskelijaelämän ja vapaa-ajan välillä. Vanhem-
pia tieteenharjoittajia eli Teekkareita ei kannata pelätä, vaan he ovat apunasi 
myös opintoihin liittyvissä asioissa, ja neuvovat Sinua varmasti mielellään.

 Fuksivuosi on opiskeluelämän parasta ja antoisinta aikaa – on paljon 
nähtävää ja valtaisan paljon opittavaa, joten tule rohkeasti mukaan ja nauti 
elämästä!

Fuksijaoksen puolesta,

Laura Mämmioja
Oulun Teekkariyhdistys ry:n fuksiohjaaja
e-mail: fuksiohjaaja@oty.fi

Fuksijaos
e-mail: fuksijaos@oty.fi



Teekkareiden puheenjohtajan tervehdys!

 Elämää suuremmat onnittelut voitta-
jille! Ai kuka voitti ja mitä? No tietenkin te, 
uudet fuksit. Valitessanne opiskelupaikaksi 
Oulun Yliopiston Teknillisen Tiedekunnan, 
teitte voittajan valinnan. Raha, valta, kun-
nia ja vastakkainen (tai sama) sukupuoli 
odottavat teitä nurkan takana!
 
 Yliopistomaalimaan astuminen 
suoraan lukion penkiltä tai armeijan kurk-
kusalaateista voi olla suuri järkytys. Tun-
neilla ei enää kierrä läsnäololista ja käsikin 
harvoin alkaa olkapäästä. Tätä ilmiötä 
kutsutaan akateemiseksi vapaudeksi, jol-
la vastuu opintojen edistämisestä siirtyy 
täysin opiskelijan harteille. Ongelmia koh-
datessanne ja muissakin asioissa te voitte 
aina kääntyä vanhempien tieteenharjoitta-
jien ja ennen kaikkea  pienryhmäohjaajan-
ne puoleen.
 
 Yliopisto-opiskelu pitää sisällään pal-
jon muutakin kuin luentoja ja harjoituksia. 
Opiskelijaelämä ja siihen osallistuminen 
ovat olennainen osa opiskeluaikaa. Tutus-
tuessanne kiltatoimintaan, teidän on ehkä 
aluksi vaikea nähdä se hyöty, minkä toimi-
jat siitä itselleen saavat. Kiltatoiminnassa 
opitte yhdistysten toimintaa ja saatte ar-
vokasta ryhmätyökokemusta, jota ei kirjoista opi. Teille tullaan moneen ot-
teeseen kertomaan kuinka tärkeää on verkostoitua ja kiltatoiminta on juuri 
tätä.

 Nyt siis alkaa ajanjakso, jonka aikana teidän on hyvä rakentaa luja 
pohja loppuelämää varten. Tutustukaa ihmisiin ja opiskelkaa itsestänne tek-
niikan ammattilainen. Muistakaa kuitenkin, että kuka tahansa riittävän mää-
rän viisautta ja luovuutta omaava ihminen voi lukea itsensä diplomi-insinöö-
riksi tai arkkitehdiksi, mutta Teekkariksi pääseminen vaatii paljon muuta kuin 
lukupäätä. Ottakaa siis ilo irti fuksivuodestanne, koska toista ei tule.

Teitä tervehtien, Tuomas Havela
            Oulun Teekkariyhdistyksen puheenjohtaja
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TERVETULOA TEKNILLISEEN TIEDEKUNTAAN!

 Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa aloittaa tänä syksynä opinton-
sa noin 420 uutta opiskelijaa kahdeksassa eri koulutusohjelmassa. Olet yksi heistä. 
Lämpimät onnitteluni saamastasi opiskelupaikasta! Monet muutkin olisivat halunneet 
aloittaa yliopisto-opinnot, mutta valitettavasti vain osa hakijoista pääsee yliopis-
toihin.

 Suomen muut teknillisen alan yliopistoyksiköt ovat “yhden alan yksiköitä”. 
Oulun yliopisto 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 tarpeisiisi ja mieltymyksiisi soveltuvan. Voit sisällyttää tekniikan ohel-
la opintoihisi esim. talousaineita tai laajentaa tietämystäsi yleisemminkin tekniikan 
ulkopuolelle.

 Ehkä jo tiedätkin, että Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta on voimakkaasti 
myötävaikuttanut Oulun alueen ja koko Pohjois-Suomen kehittymiseen. Opetus ja 
tutkimus on tiedekunnassamme käytännönläheistä ja sitä tehdään yhteistyössä teol-
lisuuden 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 saman alan ulkomaisten yksiköiden kanssa ja tätä kautta mm. hyviä mah-
dollisuuksia kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

 Yliopisto-opiskelu poikkeaa luonteeltaan melkoisesti lukio-opiskelusta. Eri-
tyisesti saat lisää vapautta, mutta samalla Sinun on otettava myös vastuu itses-
täsi ja opinnoissa 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 
kuitenkin pian oppimaan tapamme ja käytäntömme sekä erilaiset opintojen kannalta 
tärkeät paikat ja niiden sijainnit. Tässä Sinua auttavat mm. pienryhmäohjaajasi (=sa-
man koulutusohjelman vanhempi opiskelija), osastosi opintoneuvoja, opettajat sekä 
osastojen ja tiedekunnan kanslioiden henkilökunnat. Oma toimipisteeni on tiedekun-
nan kansliassa. Myös minulta voit kysyä opintoihin liittyvistä asioista. Vanha sanan-
lasku “kysyvä ei tieltä eksy” pitää hyvin paikkansa yliopisto-opinnoissakin.

 Kolme päivää opintojen alussa on varattu perehdyttämistarkoituksiin. Aluksi 
on rehtorin vastaanottotilaisuus & tiedekunnan infotilaisuus ja tämän jälkeen muuta 
opintoihin perehdyttämisohjelmaa. Tällaisen aloituksen tarkoituksena on antaa sinulle 
riittävät pohjatiedot opintojen joustavaan ja tehokkaaseen aloittamiseen. On ehdot-
toman tärkeää, että osallistut aktiivisesti perehdyttämisohjelmaan.

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

Opintoasiainpäällikkö  Eero Wallin
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Oulun Teekkariyhdistys ry toimii kaikkien Teekkarikiltojen yhteistyöelime-
nä. OTY:n tehtävänä on järjestää Teekkareiden yhteisiä tapahtumia, pitää 
yllä yhteistyötä mui hin teekkariyhteisöihin Suomessa, muiden alojen opis-
ke-lijoihin, tiedekuntaan sekä järjestöömme Tekniikan Akateemisten liittoon, 
TEK:iin. 

Maksettuasi OTY:n ainaisjäsenmaksun saat monenlaisia hyötyjä jäsenyydes-
täsi. Merkiksi jäsenyydestäsi saat jäsenkortin, Teekkarikortin, jolla saat alen-
nuksia muun muassa OTY:n järjestämien tapahtumien pääsymaksuista. Jä-
senmaksuun sisältyy myös Teekkareiden oma laulukirja, Laulukalu.

Kaijonharjussa sijaitsee OTY:n taloprojektin tuloksena syntynyt Teekkarita-
lo. 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 kunnossapi-
toa. Taloa vuokrataan myös ulko puolisille, mutta sieltä löytyy aina myös tilaa 
opiskelijoiden illanvietolle, sitä varten han se on rakennettu. OTY:n toimisto 
sijaitsee Teekkaritalon yläkerrassa.

OTY:n tiedotuskanavina toimivat nettisivut, ilmoitustaulut ja sähköposti. Lii-
ty siis kiltasi postituslistalle, sillä sitä kautta tieto kulkee sinulle varmimmin. 
Lisäksi OTY:lla on oma lehti, Teksuutimet, joka ilmes tyy muutaman kerran 
vuodessa. Käy lukemassa lisää OTY:sta sivuilltamme http://www.oty.fi.

OTY:yn kuuluu hallituksen lisäksi myös erilaisia toimikuntia, kuten fukseille 
suunnatut tapahtumat organisoiva Fuksijaos ja Wappua valmisteleva Wappu-
comitea. Jos yhdistystoiminta kiinnostaa sinua, liity ihmeessä joukkoomme!

OTY päivystää Teekkaritalolla maanantaisin klo 11.00-14.00. Tervetuloa käy-
mään!
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Ohjelmistokehityksen- ja ylläpidon
sekä projektijohtamisen asiantuntija

Ixonos on ICT-alan palveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen 
joustavia, näiden kilpailukykyä ja riskien hallintaa tukevia oh-
jelmistokehityksen, ohjelmistoylläpidon ja projektijohtamisen 
ratkaisuja. Ixonosin asiakaskunta koostuu johtavista kansain-
välisillä markkinoilla toimivista matka- ja älypuhelinvalmistajis-
ta, mobiiliverkkotoimittajista ja teleoperaattoreista sekä koti-
maisista mm. finanssisektorin yrityksistä. 

Ixonosilla on pääkonttori Helsingissä ja lisäksi toimipaikat Haa-
pajärvellä, Jyväskylässä, Kemissä, Oulussa, Rovaniemellä, Sa-
lossa ja Tampereella sekä Tallinnassa ja Kosicessa (Slovakia). 
Konsernin palveluksessa on yli 600 henkilöä. 

Yhtiön liikevaihto v. 2006 oli 39,2 milj. euroa ja liikevoitto 3,9 
milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 43 % ja liikevoitto 57 % edelli-
seen vuoteen verrattuna. Ixonos Oyj on kannattava pörssiyh-
tiö, jonka toiminta on edelleen voimakkaassa kasvussa. 

Haemme jatkuvasti osaajia mm. seuraaville osaamisalu-
eille: C++, Symbian, Java, testaus

Tervetuloa rakentamaan uutta kansainvälistyvää Ixonosia!
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YliOpiSTO-OpiSkeluSTa

1. Tarvitseeko kursseille ilmoittautua?
Yleensä osastojen ja matematiikan jaoksen kursseille ei tarvitse ilmoit-
tautua. Kurssit suoritetaan pää sääntöisesti joko tenttimällä tai vä-
likokeilla. Tentteihin täytyy aina ilmoittautua, väli- ja päätekokeisiin ei 
yleensä tarvitse. Moniin kursseihin kuuluu kuitenkin pakollisia laborato-
rioharjoituksia, joihin on ilmoittau duttava. Ilmoittautumiskäytäntö sel-
viää yleensä kurssin ensimmäisellä luennolla, jotka ovat juuri sen takia 
käymisen arvoisia.
 
Fysiikan ensimmäisellä luennolla pyydetään täyttämään ilmoittautumis-
kaavake, jonka voi täyttää myö hemminkin fysikaalisten tieteiden lai-
toksen toimistossa. Kun on ilmoittautunut opintojaksolle, ei opintojak-
son väli- ja päätekokeisiin enää tarvitse ilmoittautua erikseen.
 
Kielikeskuksen järjestämille kursseille on aina ilmoittauduttava. Syys-
lukukauden 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 laskuhar-
joituksissa käyminenkään ei siis ole pakollista. Lue kuitenkin myös loput 
kysymykset ennen kuin päätät jättää menemättä kaikille luennoille.
 
Joihinkin kursseihin kuuluu harjoituksia tai laboratoriotöitä, joissa on 
pakko käydä. Kielikeskuksen 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 op-
pivat parhaiten, kun joku selittää asian (luennolla), toiset taas itsenäi-
sesti opiskelemalla. Joillekin kursseille on itsenäiseen opiskeluun so-
veltuvaa materiaalia huonosti saatavilla, kun taas toisille kursseille on 
hyvät prujut tai kurssikirjat. Jotkut kurssit ovat helpompia kuin toiset.
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Suurimmalle osalle opiskelijoista luennoista on todellista hyötyä. Usein-
kaan 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 kanna-
ta heti lopettaa luennoilla käymistä, vaan miettiä tarkoin, mikä opiske-
lumenetelmä itselle parhaiten sopii. Jos et kaikille luennoille pääse, 
muista, että opiskelukaverit ja kopiokone auttavat.
 
Jos luennoilla käyminen kuitenkin tuntuu turhalta, voi kurssin asi-
at 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, lasku-
harjoituksista, 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 lu-
ennoitsijan yksinpuhelua, laskarit muistuttavat enemmän esimerkiksi 
lukion matematiikan tunteja (positiivisessa mielessä). Laskareissa käy-
dään läpi esimerkkejä, ja laskuja pääsee laskemaan myös itse. Lisäksi 
laskareiden pitäjä neuvoo ongelmatilanteissa. Joidenkin kurssien laska-
reista saa myös niin sanottuja laskaripisteitä, jotka lasketaan mukaan 
tentin tai välikokeiden piste määriin.

5. Mistä hankin kurssimateriaalin?
Yleensä kurssimateriaalina käytetään luennoitsijoiden kokoamia mo-
nistenippuja, “prujuja”, joita myydään useimpia ensimmäisen ja toisen 
vuoden kursseja varten yliopistopainon monistemyymälässä. On syytä 
huomata, että yleensä prujut on tarkoitettu luentorungoksi ja ne sovel-
tuvat itseopiskeluun yleensä melko huonosti.
 
Useimmille kursseille on olemassa myös kurssikirja, joskaan sen hank-
kiminen 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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alakuppila: Tämä opiskelijan kei-
das tarjoaa ruoan ja kahvin lisäksi 
mukavan luentojen välisen (tai jopa 
aikaisen) ajanviettopaikan. Sijaitsee 
suurimpien luentosalien (L1-L4) välit-
tömässä läheisyydessä.
alkOHOli: Usein käytetty piristys-
aine tenttien ja luentojen aiheutta-
maan moraaliseen krapulaan. Lieväs-
ti humaloittava ja suuresti janottava 
vaikutus.
aRaBialaiNeN puHeliN: Käyte-
tään kommunikointiin hyvien ystävi-
en kanssa. Yleisin kieli on norja. Si-
jaitsee useimpien WC:den nurkassa.
aRkkaRiT: Myös arkkitehtiopiskeli-
jat kuuluvat teknilliseen tiedekuntaan. 
Arkkitehtiosasto sijaitsee erillään 
muusta yliopistosta Torinrannassa, 
keskustassa. Valkoiset haalarit. Ark-
kitehtikillalla on oma saunallinen kil-
tatalo Pikisaaressa.
aSSiSTeNTTi: Assareita tapaat las-
kuharjoituksissa. Hänelle on käynyt 
hullusti, hän on “joutunut” yliopiston 
henkilökunnaksi opiskelun lomassa. 
Osa jopa valmistuneita tai lähellä val-
mistumista. 
aSuNTO: (Katso myös kämppä) Pi-
dempiaikaiseen oleskeluun tarkoitettu 
paikka, joka ei kuitenkaan ole kilta-
huone. Omaan asuntoosi voit viedä 
vieraita miehiä ja naisia. Asunnon löy-
tämistä helpottaa PSOAS.
BuMeRaNGi: Takaisin opiskelijalle 
palautettu harjoitustyö tai työseloste, 
ei opiskelijan vaan assarin typeryy-
destä johtuvaa. Tulee varmasti tutuk-
si.
eTkOT: Kts. Pohjat.
eXCuRSiO: Opinto- tai tutustumis-
matka, joka voi olla pitempi tai lyhy-
empi ja josta voi jäädä muistikuvia 
enemmän tai vähemmän. Fuksicursi-
oon osallistuminen on fuksille

kunnia-asia.
FukSi: (=fuxi=phuksi) Kaikki ensim-
mäisen vuosikurssin yliopisto-opiskeli-
jat alasta riippumatta. Katso peiliin.
FukSilakki: Teekkarilakin esiaste. 
Auttaa siirtymävaiheessa ylioppilas-
lakista Teekkarilakkiin. Kohtele fuksi-
lakkia kuin Teekkarilakkia, jotta opit 
Teekkarilakin käyttöön liittyvät perin-
teet. Oman Teekkarilakkisi saat aikai-
sintaan Wappuna.
FukSipaSSi: Lärpäke fuksipistei-
den merkitsemistä varten. Fuksipas-
sit kerätään ennen Wappua pisteiden 
laskemista varten. Älä hukkaa, äläkä 
pese pesukoneessa! Ilman passia ei 
saa lakkia.
FukSipiSTe: Fuksipisteet ovat to-
disteena osasuorituksista, joita nuori 
tekniikan ylioppilas hankkii saadak-
seen Teekkarilakin ja oikeuden käyt-
tää itsestään nimitystä Teekkari. 
Tarkoituksena aktivoida fuksit mukaan 
Teekkaritoimintaan, jotta Teekkariper-
inteet tulisivat tutuiksi.
FukSiSuuNNiSTuS: Pienryhmien 
välillä käytävä rastimuotoinen kilpailu, 
jonka tarkoitus on kohottaa pienryh-
män yhteishenkeä. Kilpailun ohessa 
tutustutaan muihin fukseihin ja Oulun 
kaupunkiin. Kisa päättyy yhteiseen il-
lanviettoon, bileisiin. Rastinpitäjien 
lahjontahan 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 pakollinen opiskelu-
väline, varsinkin Wappuna.
HuMaNiSTi: Tarkkaan ottaen human-
istisen tiedekunnan opiskelija, mutta 
voidaan määritellä myös vapaammin: 
epäeksaktin tieteen opiskelija yli-
opiston uudella puolella, lähes poik-
keuksetta nainen, yleensä kaunis,

FUKSISANASTO (VALOA YLIOPISTOELÄMÄN PIMEÄÄN PORTAIKKOON)
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monesti loogiseen ajatteluun kyke-
nemätön. Mutta kaunis.
ilMOiTuSTauluT: Sieltä löytyvät 
yliopiston aamu- keskipäivä- ilta- ja 
yöuutiset. Niitä on käytävillä melkein 
joka seinällä: joka osastolla, killalla ja 
laitoksella on omansa. Opettele käyt-
tämään niitä, sillä sieltä saa tiedon 
kaikesta tapahtuvasta.
JaTkOT: Ravintolasta poistumisen/
poistamisen jälkeen tapahtuva asun-
non tai kämpän (ei välttämättä oman) 
alkoholijuomavaraston täydellinen tu-
hoaminen.
JÄYNÄ: Jäynät EIVÄT ole raakoja, 
väkivaltaisia, älyttömässä kännissä 
tapahtuvia mellastuksia tai tihutöitä.  
Jäynä on käytännön pila, joka tuot-
taa huvia jäynääjille,  jäynättäville ja 
muille asiasta kuuleville. Ei loukkaa 
ketään.
JÄYNÄkiSaT: Kilpailu, jonka voittaa 
se joukkue, joka on onnistunut teke-
mään mojovimmat jäynät ja saamaan 
julkisuutta tiedotusvälineissä.
kalu: Kts. laulukalu.
kilTa: (ainejärjestö) Kaikkein opis-
kelijaystävällisin järjestö. Jokaisella 
osastolla on omansa, parhaimmil-
la kaksi. Järjestää vapaa-ajan akti-
viteettejä ja helpotusta opiskeluun. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan toi-
mintaan. Ei jäsenmaksua.
kilTaHuONe: Kiltalaisten oma koti, 
jossa yleensä tarjolla edullista kahvia 
tai muita virvokkeita. Jos et millään 
jaksa mennä luennolle, kiltahuoneel-
la sinun ei tarvitse jättää menemät-
tä yksin. Loistava paikka viettää lu-
entojen välisiä aikoja ja erinomainen 
paikka tutustua vanhempiin tieteen-
harjoittajiin.
kiRJaSTOT: Mukavia lueskelupaik-
koja, lukipa sitten Aku Ankkaa tai 
kurssikirjallisuutta. Soveltuu myös 
tiedonhankintaan. Pääkirjasto yli-
opiston uudella puolella, osastojen 
kirjastot on (pääsääntöisesti) 

yhdistetty Tellus -kirjastoon.
kONe: Konetekniikkaa opiskelevien 
kilta.  Koneteekkarit ovat keskimäärin 
isoja miehiä punaisissa haalareissa.
kOpiOkONe: Yliopiston nopein luen-
noitsija mahdollistaa opiskelun kiirei-
sille, krapulaisille tai muuten vaan 
väsyneille tai laiskoille. Joka kilta ke-
huu omaansa. Välttämätön apuväline 
opiskelussa.
kOTiMaaNpiTkÄ: Nimensä mukaan 
kotimaassa järjestettävä excursio, 
joka tavallisesti kestää noin viikon. 
Kierrellään ja tutustutaan alan (ei 
välttämättä oman) yrityksiin, muihin 
opiskelijapaikkakuntiin ja yleensä vie-
raillaan muilla Teekkaripaikkakunnilla.
kRapula: “Särkee päätä, särkee nis-
kaa, kaiken ruuan ulos viskaa.”
kYlTeRi: Taloustieteilijä. Varsin huo-
mattava osa kyltereistä on erittäin 
kauniita naisia violetin värisissä haala-
reissaan.
kYYkkÄ: Teekkareiden vaalima pe-
rinteikäs, etäisesti pesäpalloa ja kei-
laamista muistuttava joukkuelaji. 
Mailaa (karttua) heittämällä yritetään 
saada mahdollisimman monta kohde-
palikkaa (kyykkää) ulos pelialueelta. 
Kts. OAMK.
kÄMppÄ: (Katso myös asunto) Vain 
lyhytaikaiseen oleskeluun sisätiloissa. 
Sisustaminen ei paranna viihtyisyyttä, 
sen sijaan mukavaa seuraa saa raa-
hattua vaikkapa kapakoista. Yleisin 
käymispöntön sijoituspaikka. 
kÄNNiÄÄliÖ: Humaltunut henkilö, 
joka käyttäytyy muiden mielestä sopi-
mattomasti. Tavataan varsinkin Wap-
puna tiheinä esiintyminä.
lakiNlaSkiaiSeT: Teekkarit laske-
vat Lakkinsa lepäämään Wappua 
varten syyskuun viimeisenä päivänä. 
Lähimpänä mahdollisena päivänä 
järjestetään Lakinlaskiais-bileet, joissa 
fuksit lakitetaan fuksilakeilla.
laSkaRiT: (laskuharjoitukset) Assis-
tentin pitämiä opetustilaisuuksia,
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jotka varsin usein muodostuvat 
perässäkirjoitustilaisuuksiksi. Kysy-
myksiä saa esittää tai assari esittää. 
Kts. Lusikka.
laSkiaiNeN: Kevätkauden liuk-
kain juhla. Ensin lasketaan ja sitten 
juhlitaan. Seuraava päivä maataan 
punkassa.
lauluilTa: OTY:n säännöllisen 
epäsäännöllisesti järjestämä varsin 
riemukas tilaisuus, johon osallis-
tuminen ei vaadi nuottikorvaa, vaan 
kestävää ja kantavaa ääntä. Par-
hainta menoa ylläpitänyt ryhmä saa 
palkkioksi mainetta ja kunniaa. 
laulukalu: Teekkarin pyhä lau-
lukirja, josta löytyvät sanoitukset 
kiperimpiinkin elämäntilanteisiin.
lTY: Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto. Sijaitsee lappeen Rannan 
Skinnarilassa.
luSikka: Matikan laskareita pitävä 
opetushenkilö. Pommittaa fuksityt-
töjä kiperillä kysymyksillä ja na-
sevilla välihuomautuksillaan. Kun 
tunnet Lusikan säännön, olet oppi-
nut ainakin jotain.
luTk: Luonnontieteellinen tie-
dekunta. Vastaa mm. fysiikan ja 
kemian opetuksesta.
Mellakka: Konekillan isoilla pu-
nahaalarisilla miehillä lastattu maas-
toauto, jonka saapuminen mellak-
kapaikalle rauhoittaa äreämmänkin 
räyhäviinaa nauttineen Wapunjuhli-
jan.
MORkkiS: Aamulla bileiltojen jäl-
keen ilmenevä olotila, joka johtuu 
yleensä siitä, että on juonut liikaa 
muistaakseen tai liian vähän unoh-
taakseen. 
MÖlÖkkY: Tarkkaa silmää ja va-
kaata heittokättä vaativa perinteikäs 
peli. Kts. OAMK.
OaMk:  Oulun Akateeminen Mölök-
ky- ja Kyykkäseura pyörittää Oulun 
Kyykkäliigaa, mutta järjestää myös 
kaikille avoimia kyykkä- ja mölkky-

harjoituksia aina sunnuntaisin yliopis-
ton parkkipaikalla.
OpiNTO-OpaS: Ystäväsi, joka muis-
tuttaa sinua opiskelun laajuudesta. Lue 
se tarkasti läpi, äläkä revi, syö tai pistä 
sitä paperinkeräykseen. Tästä Maon Pu-
naiseksi Kirjaksikin kutsutusta oppaas-
ta näet myös mitä kursseja sinun tulisi 
suorittaa.
OpTieM: Tuotantotaloutta opiskelevi-
en Teekkareiden pieni, mutta aktiivi-
nen kilta. Haalarin väri on jotakuinkin 
turkoosinvihreä. Tutalaiset ovat ahkeria 
yhtälailla opiskelussa kuin bilettämises-
säkin. 
OTiT: Tietotekniikkaa tai informaatio-
verkostoja sähköosastolla opiskelevien 
kilta. Opiskelijamäärältään toiseksi suu-
rin kilta. OTiTlaiset ovat keskimäärin sil-
mälasipäisiä miehiä mustissa haalareis-
sa, osaavat yleensä käyttää paremmin 
tieto- kuin partakonetta. 
paSSi: Kts. Fuksipassi. 
pieNRYHMÄOHJauS: Pienryhmässä 
on tarkoitus suorittaa pehmeä sukel-
lus yliopistomaailmaan, porukalla rat-
koa vastaantulevia ongelmia ja tutus-
tua muihin fukseihin. Ohjaajana toimii 
vanhempi tieteenharjoittaja, jota myös 
Teekkariksi kutsutaan. Pienryhmäohja-
us on juuri sinua varten.
pOHJaT: Kts. Etkot. ;)
pROFeSSORi: Osaston ylimmät ope-
tushenkilöt, joita voi häiritä opintoasi-
oissa ilman epäröintiä.
pROSe: Prosessitekniikkaa opiskele-
vien ainejärjestö. Vaikka tekniikka on 
toistaiseksi varsin miesvaltainen ala, 
Prosella on sekä prosentuaalisesti, että 
laadullisesti varsin huomattava osuus 
naisia. Valkoiset haalarit.
pRuJu: Opiskelumateriaalia A4-muo-
dossa tai disketillä. Kopiokone auttaa. 
Pyörää ei kannata keksiä uudelleen, eli 
työselkkarit, harjoitustyöt, tutkielmat 
yms. isot hommat löytyvät yleensä val-
miina. Käytä vanhempia tieteenharjoit-
tajia hyväksi, häikäilemättä.



15

pSOaS: (Pohjois-Suomen Opiskeli-
ja-asuntosäätiö) Vuokraa opiskelija-
asuntoja (katso kämppä) kohtuul-
liseen hintaan. Tarjolla on useita 
eritasoisia vaihtoehtoja. Yksiöt kiven 
alla, solukämppiä yleensä tarjolla. 
Psoaksen toimistossa on aina ruuh-
ka-aika.
RakSa: kts. Ymppi
RiippaRi: Eräänlainen postilaatik-
ko, johon voi jättää materiaalia ym. 
ja kaverisi voi hakea sen sieltä, jos 
vaihto ei onnistu henkilökohtaisesti. 
Löytyy jostain käytävän sopukasta, 
yleensä harmaa ja metallinen.
SauNailTa: Ilta, jolloin sauno-
taan, lauletaan ja tankataan... ... 
lauletaan, saunotaan ja tankataan... 
...tankataan, lauletaan ja sauno-
taan... Syitä saunailtaan on luke-
mattomia.
Sik: Sähkötekniikkaa opiskelevien 
kilta. Opiskelijamäärältään yliopiston 
suurin. Keskimäärin SIKkiläinen on 
sinihaalarinen mies, joka näyttää 
siltä, että kolvi pysyy tarvittaessa 
kädessä.
SiTSiT: Teekkariperinne, johon 
kuuluu läheisesti ruoka, juoma, lau-
lu, pitkä pöytä ja hyvät käytöstavat. 
Sitseille pukeudutaan yleensä pu-
kuun.
SpekSi: Interaktiivinen näytelmä, 
jonka kulkuun yleisö voi vaikuttaa. 
Otaniemen teekkarit käyvät speksi-
turneella lumien sulamisen aikaan, 
Tampereen NääSpeksi marraskuus-
sa. Asusteena ykköset (eli yleensä 
puku). Kokemuksena erittäin suo-
siteltavaa. Oulussa speksikulttuuria 
herättelee Konjakki. 
SpÖRDe/pÖlkkY ym.: (Kat-
so myös alkoholi) Nestemäinen 
väriltään vaihteleva aine, joka suuri-
na annoksina nautittuna poistuu eli-
mistöstään tuloreittiään ns. jojope-
riaatteella. Omaa usein erinomaisen 
hinta/hyötysuhteen, mutta ei 

yleensä suuri makunautinto.
SÄHkÖpOSTi: Viestien ja kirjeiden 
välitystä tietokoneen avustuksella. Hal-
pa, nopea ja tehokas. Opettele HETI 
tämä viestintämuoto niin et jää pu-
laan.
Tkk: Teknillinen korkeakoulu Otanie-
messä, Helsingin välittömässä lähei-
syydessä.
TTk: Teknillinen tiedekunta, olet osa 
sitä!
TTY: Tampereen teknillinen yliopisto 
Hervannan opiskelijakylässä Nääsvil-
lessä.
TeekkaRi: Teknillisen tiedekunnan 
opiskelija sen jälkeen kun on saanut 
teekkarilakin.
TeekkaRiHYMNi: Teekkarit laulavat 
hymnin puoliltaöin, mahdollisimman 
korkealla (esim. pöydällä) seisten. Sa-
nat takakannessa. 
TeekkaRikORTTi: Oulun Teekkariyh-
distyksen jäsenyydestä saatava kortti, 
jolla saa alennuksia mm. bilelipuista. 
Maksaa itsensä takaisin moneen ker-
taan. Voimassaoloaika ikuinen.
TeekkaRilakki: “Läpikäytyään 
Wapun rituaalikokeet ja pystyttyään 
fuksina esittämään tiettyä henkistä ja 
muuta tasoa, fuksi on kelvollinen käyt-
tämään tupsulakkia, ja muodostuu 
hänestä näin Teekkari märillä  korvan-
taustoilla.” Oululainen Teekkarilakki 
on OTY:n jäsentunnus, jonka käytöstä 
määräävät lakkilaki ja lakkiasetus.
TeekkaRilupi: Teekkaritalosta vas-
taava organisaatio, joka vastaa Talon 
ylläpidosta. Eräänlaisia talonmiehiä. Jos 
Talotoiminta kiinnostaa, kyllä tekijöille 
ja ossaajille aina töitä löytyy.
TeekkaRiTalO: Oulun Teekkareiden 
oma talo, talkoilla hartaasti rakennettu. 
Omalaatuisuudellaan vertaansa vailla. 
Käytössä mm. erilaisten kekkereiden 
jatkopaikkana. Soveltuu saunailtojen ja 
pienehköjen bileiden pitopaikaksi.
TeekkaRiTORVeT: Aavistuksen ver-
ran epämääräinen opiskelijoiden
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opiskelijoiden torvisoittokunta, jon-
ka soittotaito harvoin vetää vertoja 
esiintymiselle. Näkyy ja erityisesti 
kuuluu useimmiten Wapun tienoil-
la. Uudet soittajat tervetulleita, tar-
kempi esittelykin löytyy tästä opuk-
sesta.
Teeku: Teekkareiden oma kuoro, 
joka saattaa hyvänä päivänä osata 
jopa laulaa. Kaikki lauluhaluiset ovat 
tervetulleita. Lue lisää TeeKun esit-
telystä.
TeMpauS: Opiskelijoiden suoritta-
ma teko tai tapahtuma, jolla pyritään 
tuomaan esille jokin ajankohtainen 
asia ja julkisuuden kautta edistä-
mään sen yleishyödyllistä toteutu-
mista. Esimerkiksi kylpyammeella 
melomisen ME, saunan vetämisen 
ME, Hot Shottien imemisen ME ja 
valtakunnallinen Teekkaritempaus 
sohvakuolemia vastaan.
TeNTTiTulOkSeT:  Lista, josta 
katsotaan ensin oma nimi ja arvosa-
na, (jos löytyi) ja lopuksi katsotaan 
saivatko kaverit paremman. Löytyy 
ilmoitustauluilta ja osa tulee myös 
sähköpostina.
uNiReSTa: Yliopiston ruumiillisen 
ravinnon lähde. Erilaisia ja eri tasoi-
sia ruokailupaikkoja on tarjolla usei-
ta. Maisemat ratkaisee. Ruokalajin 
nimi ei välttämättä vastaa sisältöä. 
Teemaviikot tuovat vaihte-lua.
Wappu: Teekkarin joulu ja juhan-
nus. Se on koettava itse. Wapun 
suuri kunnioitus ilmenee myös kir-
joitusasusta. Wapun odottelu alkaa 
jo juhannuksen tienoilla.
WiRSu: Hyödyllinen kapistus eten-
kin bileissä ja excuilla. Tästä kone-
teekkareiden laulukirjasta löydät 
kaikki ne laulut, joita laulukalussa ei 
ole.
WWW: Yksi parhaista tiedonhaku-
apureista. Kuivasurffailu onnistuu 
myös talvella.

YkHS: Ystävällinen Kaunohiihtoseura. 
Lue esittely tästä opuksesta.
YkÄ: Konekillan ylläpitämä yli 70 vuot-
ta vanha paloauto. Käytetään varsinkin 
Wappuna.
YMp: Ympäristörakentajakilta, nykyään 
ympäristötekniikkaa opiskelevien kilta. 
Prosentuaalisesti naisvaltaisin Teekka-
rikilta, sillä naisia on yli puolet(!).
YliOppilaSkuNTa: Oulun yliopiston 
ylioppilaskunta (OYY) on järjestö, johon 
kaikki Oulun yliopiston opiskelijat, siis 
myös sinä, kuuluvat. Ylioppilaskunnan 
pakollinen, vuosittainen jäsenmaksu 
maksetaan yliopistoon ilmoittautumisen 
yhteydessä. Ylintä päätösvaltaa yliop-
pilaskunnassa käyttää 37-jäseninen 
edustajisto, joka muun muassa valitsee 
hallituksen ja päättää ylioppilaskunnan 
toiminnan suuntaviivoista. Edustajisto 
valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Seuraavat vaalit pidetään 
tänä syksynä, joten muistakaa siis ää-
nestää Teekkareita päättämään yhtei-
sistä asioistamme!
YTHS: (Ylioppilaiden terveydenhoito-
säätiö) vastaa yliopistojen sekä tiede- 
ja taidekorkeakoulujen opiskelijoiden 
terveydenhuollosta. Tarjoaa edullista 
terveydenhoitoa ylioppilaskunnan jäse-
nille.
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FukSipaSSi

Mikä on fuksipassi?
Fuksipassi on koottava pahviläpyskä, todellinen 
insinööritaidon helmi, jonka yhdeksään eri kate-
goriaan kerätään fuksipisteitä mitä erilaisimmista 
tapahtumista, tehtävistä ja asioista. Jokainen fuksi 
saa passinsa pienryhmäohjaajaltaan, heti syksyn 
alussa. Passi on koottava oikein ja pidettävä ehjänä 
- älä pese passia pesukoneessa!

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

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

Vaatimukset Teekkarilakin saamiseksi
Tekniikan ylioppilas olet heti, kun otat opiskelupaikan vastaan ja marssit yli-
opiston ulko-ovesta sisään, mutta Teekkarilakin, ja sen tuoman arvonimen 
Teekkari, saat aikaisintaan Wappuaamuna. Arvonimeen Teekkari kuuluu vas-
tuu tuntea Teekkariperinteitä, ja tämän takia vaadimme fuksipassiin kerätyksi 
vähintään 32 fuksipistettä ja 4p / sarake, 8 ensimmäiseen sarakkeeseen, 9. 
sarake on vapaaehtoinen. Fuksipisteiden kerääminen on helppoa, ja enim-
mäkseen 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 suorittamatta, niin fuksi saa lakkinsa vasta häpeällisessä surulakituksessa 
äitienpäivänä. Näin voi myös käydä jos erehtyy syystä tai toisesta nukahta-
maan Wapunpäivän vastaisena yönä, eikä ole Rauhalan pihalla lakkiaan nou-
tamassa Wapunpäivän aamuna klo 04.30.

Muista kuitenkin, ettei fuksipisteitä, Teekkarilakkia ja oikeutta nimitykseen 
Teekkari ole tarkoitus tavoitella kulmat kurtussa vaan positiivisella asenteella 
ja iloisin mielin!
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FukSipaSSiN 2007 TÄYTTÖOHJeeT:

piSTeiDeN aNTO-OikeuDeT:

3 pisteen anto-oikeudet OTY:n hallituksella (ei hallitusfukseilla), kaikkien 
Teekkarikiltojen Pj:llä, Fuksijaoksella sekä Lupin hallituksella.

2 pisteen anto-oikeus kiltojen hallituksilla (ei hallituksiin kuuluvilla fukseilla) 
ja pienryhmäohjaajilla.

1. aNSiO

pk1 / aH1: Matematiikan Peruskurssi I:n suorittaminen välikokeilla syyslu-
kukaudella. Arkkareille Arkkitehtuurin historia 1
Fuksilauluilta: Erityisesti fukseille suunnattu lauluilta
15 opintopistettä: On todistettavasti saanut suoritettua 15 opintopistettä
Fuksilakki: Lakinlaskiaisissa fuksikasteen yhteydessä vastaanotettu lakki
Teekkarihaalarit: Kiltahaalarin tilaaminen/lunastaminen
pienryhmäohjaus: Osallistuminen vähintään kahdeksaan pienryhmäohjaus-
kertaan
Oikein koottu fuksipassi: Fuksipassi on oikein koottu

Jokerisuositus: Hyväntekeväisyys, esim. verenluovutus

2. TeekkaRikulTTuuRi

Sitsit: Osallistuminen jonkin teekkarijärjestön sitsitilaisuuteen.
NääSpeksi: Speksin seuraaminen / työskentely speksin hyväksi
TeekkariSpeksi: 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, joista toisella täytyy olla oikeus myöntää 3 pistettä
Teekkarikulttuurikoulutus: Osallistuminen OTY:n järjestämään Teekkari-
kulttuurikoulutukseen (syksyllä).
Jäynä: Jäynän tunnusmerkit täyttävää toimintaa

Jokerisuositus: Jäynäkisat (3p): Osallistuminen valtakunnallisiin tai pai-
kallisiin jäynäkisoihin

3. YHDiSTYSTOiMiNTa

edarivaaleissa äänestäminen: Tuskin tarvitsee selittää…
Teekkarikortti: Teekkarikortin (OTY:n jäsenkortti) lunastaminen
Teekkarilakkitilaus: Lakkitilauksen jättäminen OTY:n toimistoon
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Tek:n jäsen: Liittyminen Tekniikan Akateemiset -liiton jäseneksi
OTY:n kokous: Läsnäolo alusta loppuun OTY:n kokouksessa
Muu järjestötoiminta: Osallistuminen muiden opiskelijajärjestöjen (TeeKu, 
Teekkaritorvet, Teekkarilupi tms.) toimintaan
edustajiston kokous: Läsnäolo alusta loppuun OYY:n edustajiston kokouk-
sessa

4. kilTaTOiMiNTa

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

5. pippalOT

Fuksisuunnistus: Osallistuminen muun pienryhmäsi mukana syyskuussa 
järjestettävään rastimuotoiseen hauskanpitoon
lakinlaskiaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämiin lakinlaskiaispippaloihin
OTY:n picojoule: OTY:n järjestämät pikkujoulubileet
kaamoksen kaatajaiset: SIK ry:n järjestämät pippalot maaliskuussa
laskiaispippalot: Konekillan järjestämät bileet laskiaisena
pikkuWappu: OTiT ry:n järjestämät pippalot 
ValeWappu: Optiemin ja Ympin järjestämät pippalot Aprillipäivänä

6. uRHeilu

lumenveistokisat: Mukana suunnittelemassa/toteuttamassa lumiveistosta
Fuksiurheilukisat: Osallistuminen syksyllä järjestettävään urheilukilpailuun
kyykkäkisat: Osallistuminen kyykkäkisaan pelaajana
Sunnuntaikyykkä: Osallistuminen jonakin sunnuntaina OAMK:n sunnuntai-
kyykkään
OTYmpialaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämään moniotteluun
Ympärihiihdot: Osallistuminen hiihtojoukkueeseen
laskiaismäki: Osallistuminen laskiaismäkijoukkueeseen tai modified-luokan 
laskuvälineen tekemiseen



20

7. kaNSaiNVÄliSTYMiNeN

Fuksicursio: Killan fuksicursiolle osallistuminen. Arkkareilla piirrustusleiri
Muu cursio: Osallistuminen jollekin muulle Teekkareiden excursiolle
kV-toiminta: Osallistuminen johonkin kansainvälistymistä tukevan järjestön 
toimintaan tai kokoukseen
kiltahuonekierros: Osallistuminen järjestettävälle kierrokselle.
kaupunkikierros: Osallistuminen pienryhmäohjaajien järjestämälle tutus-
tumiskierrokselle kaupunkiin ja keskustan ravitsemusliikkeisiin
Oton päivä: Osallistuminen Oton päivän viettoon kaupungilla
kotiruokakurssi: Osallistuminen TTK:n ja OTY:n järjestämälle kotiruokakurssil-
le
Jokerisuositus: YkHS-reissu: Osallistuminen Ystävällisen kaunohiihto-
seuran järjestämälle hiihtoreissulle

8. YHTeiNeN HYVÄ

Teekkaritalotalkoot: Teekkaritalon kunnostus/siivoustalkoot
peSTi-päivien järjestelyt: Mukana järjestämässä PESTI-päiviä
Tempaus: Tempauksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa, ei myönnetä kän-
nisestä toilailusta
Juttu kiltalehteen: Omakätisesti kirjoitettu juttu tai piirretty kuva oman kil-
lan kiltalehteen, OTY:n Teksuutimiin tai Ööpiseen
abipäivien järjestelyt: Oman killan esitteleminen tai muuten järjestämi-
nen.
pippalon järjestelyt: Yleisten pippaloiden järjestelyissä mukanaolo (esim. 
lipunmyynti)
edustustehtävä: Osakseen koituneen edustustehtävän kunniakas suorit-
taminen
Jokerisuositus: lupitoimikunta (3p): Liittyminen Teekkaritalon ylläpitä-
misestä huolehtivaan Lupitoimikuntaan

9. HippalOT

Vuosijuhlat: Osallistuminen jonkin teekkarijärjestön vuosijuhliin
Vulcanalia: Ylioppilaskunnan järjestämät lukuvuodenavajaisbileet
killan pikkujoulut: Killan omiin pikkujouluihin osallistuminen  
Barbaariset Bakkanaalit: Arkkareiden järjestämät bileet
Mallasappro: Arvosanan suorittaminen/bileisiin osallistuminen Prosen 
järjestämässä MallasApprossa
akateemiset alkajaiset: Ympin ja Optiemin järjestämät syksyn ensim-
mäiset Teekkaribileet
poikkitieteelliset bileet: Osallistuminen bileisiin, joissa ainakin yksi 
järjestäjistä on muu kuin Teekkarikilta
Jokerisuoritus: Osallistuminen jollekin opiskelijaristeilylle, esim. Goom
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TEEKKARI - ARVONIMI JOKA PITÄÄ ANSAITA

Teekkarinhan tunnistaa rempseän ja vallattoman käytöksensä ohella tietys-
ti 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 yleen-
sä opis kelijoiksi, jotka lauleskelevat mitä ihmeellisimpiä lauluja, harrastavat 
teekkarihuu moria, mm. jäynien muodossa, 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 kan-
tamaan vastuuta omasta käyttäytymisestään, ja tarvittaessa kaverinkin käyt-
täytymisestä. 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).
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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 tulisi oppia 
tuntemaan oululaisen Teekkarilakin historia, jotta osaisi vastata esi-
merkiksi kysymyksiin: “Miksi teillä on erilainen Lakki kuin muilla Teek-
kareilla?” “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 lou-
kata jalkansa lasinsiruihin. Jo leikki-ikäiset tietävät, että roskat viedään 
roskikseen, joten sen ei luulisi olevan liikaa vaadittu Teekkarilta / fuk-
siltakaan.

# Omien rajojensa tunteminen: Teekkarin tulisi tuntea omat ra-
jansa 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 eikä kännistä no-
jailua varten.
 
# 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 sil-
loin tällöin (Laa naojassa uiminen ei vastaa suihkussa käyntiä). Raikas 
tuoksu saattaa jopa nostaa onnistumisprosenttiasi vastakkaisen su-
kupuolen kanssa. Jos joudut potkaisemaan haalariasi tietääksesi onko 
joku sen sisällä, kannattaa harkita pientä siistimistä.
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TeekkaRipeRiNTeeT - lYHYT OppiMÄÄRÄ

Teekkareilla on monia vanhoja ja hienoja perinteitä, jotka jokaisen Teek-
karin tulisi tuntea. Lisäksi on mukava tietää mitä vanhemmat tieteen-
harjoittajat tarkoittavat puhuessaan esimerkiksi jäynistä ja tempauk-
sista. Totta kai myös saunominen kuuluu Teekkarielämään, mutta sitä 
perinnettä Teekkarit eivät voi väittää keksineensä. Yleensä Teekkari-
piireissä on sekasaunat, mutta ainakin fuksi-infossa tarjotaan mah-
dollisuus ”ujojen poikien saunaan”.
 

#laulaminen: Teekkarit laulavat 
mieluummin kuin hyvin. Laulanta on 
Teekkarikulttuurin ehkä tärkein ja 
huomiota herättävin osa. Oululais-
ten Teekkareiden yhteisestä laulukir-
jasta, Laulukalusta, löytyy sopiva 
laulu tilanteeseen kuin tilanteeseen. 
Laulantaa pääset harjoittelemaan 
lauluilloissa yms. tilaisuuksissa, 
joista löytyy yksikin Teekkari. Teek-
karihymni lauletaan aina puoliltaöin, 
sanat löytyvät tämänkin opuksen 
takaa.

 
#Tempaus: Suuren teekkarijoukon yhdessä tekemiä voimannäyt-
töjä, joiden tarkoituksena on kerätä suuren yleisön huomio, edistää 
yleistä hyvinvointia tai olla muuten vaan hauska. Tempaus on yksi van-
himmista Teekkariperinteistä, ja perimätiedon mukaan juuri Teekkarit 
ovat alunperin keksineet sanan ‘tempaus’, joka on sittemmin jo vakiin-
tunut suomen kieleen. Tempauksella otetaan kantaa yleismaailmallisiin 
(joskus jopa poliittisiin) asioihin, kerätään varoja hyväntekeväisyyteen 
tai muuten vaan tehdään porukalla vaikkapa jokin maailmanen nätys.
 
#Jäynä: Teekkarihuumoria parhaimmillaan. Jäynät ovat yksittäisen 
Teekkarin tai pienen porukan teke miä ilkikurisia, mutta hyväntahtoi-
sia käytännön piloja, jotka eivät loukkaa ketään fyysisesti, eivätkä 
jätä pysyviä psyykkisiäkään traumoja. Jäynääminen on hauskaa sekä 
jäynääjistä, mahdollisesta yleisöstä, että jäynättävästä (ainakin jäl-
keenpäin). Kansalliset jäynäkisat järjestetään syksyllä, Oulun paikal-
liset keväällä ennen Wappua.
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#Speksi: (lat. spectaculum) Humoristinen kokoillan kestävä interak-
tiivinen musiikkinäytelmä. Yleisö pääsee vaikuttamaan näytelmän kul-
kuun huutamalla näyttelijöille ohjeita. Kohtaus esitetään uudestaan 
improvisoituna, kun yleisö huutaa ‘omstart’,  joten näyttelijöiltä vaadi-
taan laulutaidon lisäksi poikkeuksel lista improvisointikykyä. Perinteises-
ti 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 juo-
maa. Sitseille pukeudutaan yleensä tavallista hienommin, yleensä jopa 
pukuun/iltapukuun. Ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja ja ollaan 
kohteliaita. Lähes kaikissa Teekkarei den vuosijuhlissa ohjelmaan kuu-
luu sitsit.
 
#excursio: Opintomatka 
jollekin muulle paikkakun-
nalle Suomessa tai ulko-
mailla. Voi kestää päivän, 
viikon tai jopa useita viik-
koja. Excursiolla vieraillaan 
alan (ja “alan”) yrityksissä, 
tutustutaan muiden paik-
kakuntien opiskelijoihin ja 
muihin natiiveihin, sekä 
pidetään hauskaa yhdessä 
ja erikseen. Kotimaan ex-
cursioissa matkustusväli-
ne on yleensä bussi.

Parhaiten opit tuntemaan Teekkariperinteet olemalla aktiivisesti muka-
na kilta- ja muussa Teekkaritoi minnassa. Teekkarikulttuurilla on vahvat 
perinteet, joita meillä kaikilla on velvollisuus vaalia ja ylläpitää! Teek-
karikulttuuri ei ole pelkästään juomakulttuuria, vaan osaamme (tarvit-
taessa) pitää hauskaa myös selvin päin.
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FukSilakki - TeekkaRilakiN eSiaSTe

Jotta osaisit Wappuaamuna Teekkarilakin saadessasi käyttää Lakkia 
oikein ja tuntisit Lakkiin liittyvät perinteet, sinun on fuksina ollessa-
si 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. Fuk-
silakkisi saat syyskuun lopussa järjestettävissä Lakinlaskijaisbileis sä, 
joissa järjestetään myöskin fuksilakitus.

Oululaisella fuksilakilla on jo pitkät perin teet - vuonna 1977 lakin-
valmistaja Wahl manin työntekijöiden Wapun alle osunut lakko esti 
silloisia fukseja saamasta Teek karilakkejaan Wappuaamuna, joten 
väliai kaisratkaisuna tuoreet Teekkarit kantoivat Teekkarilakin sijas-
ta Miranol-lippiksiä, joihin oli kiinnitetty villalankatupsu. Sen jälkeen 
seinäpinnoitevalmistajan mainoslippikset tai muut vastaavankaltaiset 
lätsät ovat toimineet fuksilakkeina.

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

Fuksit saavat myös laittaa yhden villalangan lisää fuksilakkinsa tup-
suun fuksipisteen kunniaksi. On myös sallittua taiteilla fuksilakin lipan 
ylä puolelle killan lakkikokardin kuva, ja hallitus fuksit ovat oikeutettuja 
lisäämään tupsunarun juureen hallituskokar din kuvan.
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TeekkaRilakki

Teekkarilakki omaa Teekkarei-
den keskuudessa samankaltai-
sen arvoaseman kuin siniris-
tilippu Suomessa. Tupsulakki on 
ollut Teekkareiden tunnusku-
va jo yli 100 vuotta, joten sen 
käytöstä on määrättyjä sään-
töjä: Lakkilaki ja -asetus, 
jotka sinunkin tulee opetella 
tuntemaan ja nou dattaa. Har-
joittele Lakin käyttöön liittyviä 
perinteitä fuksilakkisi kanssa.

Oululainen Teekkarilakki poik-
keaa muiden Teekkaripaik-
kakuntien Lakeista - sen esi-
kuvana on neljän tuulen hattu, 
jota yksinkertaistettiin ja lisät-
tiin lippa ja tupsu. Lakkiin liit-
tyvät perinteet eroavat jonkin 
verran eri teekkaripaikkakuntien 
välillä, tässä muutamia oululai-
sia Lakkia kos kevia sääntöjä: 
joita sinunkin tulee noudattaa: 
 
#Lakin tupsunaruun solmitaan 
jokaisen Oulussa vietetyn Teek-
kariWapun 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 Teek-
kari 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 julis-
tamisesta lähtien syyskuun viimeisen päivän Lakinlaskijaisiin saakka. 
Muuna aikana täytyy olla OTY:n hallituksen myöntä mä Lakkilupa. 
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MITEN JA MILLOIN SINÄ SAAT OMAN TEEKKARILAKKISI?

Jotta saisit laittaa oman Teekkarilakin päähäsi Rauhalassa Wappuaa-
muna klo 5:00, sinun on tilattava Lakkisi jo syksyllä. Perinteisen ou-
lulaisen Teekkarilakin voit tilata vain ja ainoastaan Oulun Teekkari-
yhdistyksen kautta. Maksuohjeet saat pienryhmäohjaajalta tai OTY:n 
sivuilta (www.oty.oulu.fi/info/hinnastot). Itse Teekkarilakkitilaus teh-
dään OTY:n toimistolla Teekkari talolla usein pienryhmittäin. Tilausta 
tehdessä mukana tulee olla tosite maksetusta Lakista (kokardi kuuluu 
hintaan) ja mahdollisesti OTY:n jäsenmaksusta. Lisäohjeita saat kiltasi 
fuksi-infossa, jossa myös tapahtuu Lakin sovittaminen. Lakkia voi toki 
myös sovittaa Teekkaritalolla tilausta tehtäessä, mutta etukäteen sovit-
taminen nopeuttaa päivystystoimintaa huomattavasti. OTY:n jäseneksi 
liittyessäsi saat kaupanpäälle myös Laulukalun.

Teekkarilakin saaminen Wappuna edellyttää fuksilta seuraavia seikko-
ja:

-Fuksi on kerännyt rittävän määrän (väh. 32p ja 4p/sarake, 8 ensim-
mäiseen sarakkeeseen, 9. sarake on vapaaehtoinen) pisteitä fuksi-
passiinsa
-Fuksi on sekä maineeltaan että kunnialtaan kelvolliseksi tunnettu (Lak-
kilaki 2§)
-Fuksi on pystynyt esittämään tiettyä henkistä sekä muuta tasoa (Lak-
kiasetus)
-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 yhtäaikai-
sesti päähän tasan klo 5.00)

Jos jokin edellä mainituista Lakin saamisen edellytyksistä jää fuksilta 
täyttämättä, saa fuksi lakkinsa vasta äitienpäivän surulakituksessa 
Teekkaritalolla.
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TeekkaRikORTTieTuuDeT 2007

Oulun paitapaino Oy

Teekkarimaisen hauskat lahjat omista 
kuvista tai omilla logoilla/teksteillä. 
Paidat, mukit, kalenterit, hiirimatot, 
lautaset, palapelit ja paljon muuta.
Teekkarikortilla kaikista tuotteista -20 
%, kalentereista -10 %. Kysy myös 
tarjoukset ryhmätilauksista (yli 10 
kpl)!

Isokatu 19, 90100 Oulu
puh. (08) 377 633, www.
oulunpaitapaino.com
avoinna ark. 10-17, la 10-14

koruliike Romeo ja Julia

Teekkarikortilla normaalihintaisista 
tuotteista 
-10 %. 

Isokatu 39, 90100 Oulu
puh. (08) 5573 054  

Raijan kukka

Teekkarikortilla kaikista tuotteista -15 
%.

Isokatu 39, 90100 Oulu
puh. (08) 311 7222

Raijan Kukka

City Biljard

Teekkarikortilla kaikkina viikonpäivinä 
päivä biljardia hintaan 12 € (sisältää 
snooker, pool ja kaisa). 
Tarjous on voimassa klo 21 saakka.
0,5 litran III-olut hintaan 3 €.

Kajaanintie 36, Välkkylä
(08) 3117737

City Biljard
Best in Town
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Tervehdys TEKistä!

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

Tekniikan kehitys on viime vuosina ollut voimakkaasti sidoksissa sähkö- 
ja tietotekniikan sovellutuksiin, mutta myös muilla aloilla, kuten met-
sä- ja metalliteollisuudessa tehdään voimakasta kehitystyötä. Lisäksi 
uudempina asioina on alettu panostaa laatu- ja ympäristöasioihin.

Opiskeluun kannattaa nyt panostaa. Ammattiaineiden lisäksi työmark-
kinoilla arvostetaan tietotekniikka-, markkinointi- ja kielitaitoa, koke-
musta taloushallinnosta ja ryhmässä työskentelystä sekä työelämän 
pelisääntöjen tuntemusta. Nämä tiedot ja taidot yhdistettynä vahvaan 
ammattitaitoon ja rautaiseen pohjakoulutukseen avaavat ovia tulevai-
suudessa yhä parempiin työpaikkoihin.

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on valtakunnallinen diplomi-insinöö-
rien, arkkitehtien ja teekkareiden etujärjestö. Jäseniä meillä on noin 67 
000, joista 25 000 on opiskelijajäseniä. Olemme lähettäneet Sinulle pe-
rustietoa ja liittymislomakkeen yliopiston materiaalin mukana. Samaa 
materiaalia saat myös pienryhmäohjaajaltasi sekä oman ainejärjestösi 
kiltayhdyshenkilöltä. Kuuluminen järjestöön on tietysti vapaaehtoista, 
mutta se on yksi parhaista kanavista saada tietoa 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 kuljet-
tavana, mutta sen ovat läpäisseet kaikki muutkin diplomi-insinöörit ja 
arkkitehdit, joten kyllä Sinäkin! Muista, että tehokas opiskelu vaatii 
myös vapaa-aikaa ja että opiskelijaelämää voi viettää vain kerran. Vii-
meistään Fuksi-Wappuna huomaat, että kaikki onkin yhtä juhlaa...

        

 Tekniikan Akateemisten Liitto - TEK

 Alueasiamies          Teekkariyhdysmies
  Jukka Orava           Lasse Määttä
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arkkitehtikilta

Tervehdys ja onnittelut...

...hienosta päätöksestä alkaa opiskella arkkitehtuuria Oulussa ja ennen 
kaikkea koulumme tasovaatimusstandardin kirkkaasta ylityksestä.

Osastomme, siis myös teidän, sijaitsee keskustan ytimessä torin lai-
dalla, erillään muusta yliopistosta. Älkää silti huoliko, yhteistyötä riit-
tää etenkin muiden teekkarikiltojen kanssa, mikä mahdollistaa esi-
merkiksi niinkutsutun akateemisen verkostoitumisen. Verkostoitumista 
tapahtuu kyllä osastomme seinien sisäpuolellakin. Opintojen alkuun, 
opiskelijaelämään ja uuteen kotikaupunkiin teitä tutustuttavat pienryh-
mäohjaajat ja fuksivastaavat, ark. yo:ta hekin. Teille he esittäytyvät 
heti ensimmäisissä tilaisuuksissa Linnanmaalla ja tulevat kyllä tutuiksi 
myöhemminkin.

Arkkitehtikillan, jonka jäseniksi tekin tulette, toiminta on eloisaa ja 
osanotto siihen suotavaa, jopa toivottavaa. Makuun pääsette varmasti 
jo ensimmäisinä päivinä kiltatalollamme Pikisaaressa, keskustan ku-
peessa. Löyhä ja epävirallinen, mutta ehdottoman salainen arkkareiden 
saunaseura ARSEkin kaipaa teistä täydennystä tiistai-iltoihinsa.

tuntekaa itsenne tervetulleiksi ja tietäkää, että olette hyvissä käsissä.
Nähdään!

-Fuksivastaavat Sara ja Olli

Innokkaimmat teistä voivat käydä tutustumassa opinahjoon ja kiltaan 
osoitteissa:    www.oulu.fi/ark 
             www.oulunarkkitehtikilta.net
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KONEKILTA

Moikka moi teille uusille fuksipalleroille ja erityisesti Ko-
neen fukseille. Pittää sanoa että tehän oletta hienon alan 
valinneet, mutta sen varmaan jo tiesittä. Muuta että var-
maa viel sitte tiäkkään, mutta tulette kyllä oppimaan 
seuraavan kiihkeän sekä toiminnantäyteisen fuksivuoden 
aikana  Tästä piämmä huolen me, eli konekillan fuksioh-
jaaja ja fuksipaimen.

Nyt teillä on mahdollisuus liittyä  Oulun yliopiston koneinsinöörikillan, Ou-
lun suurimman ja näkyvimmän teekkarikillan jäseniksi. Jäsenyys on ilmainen 
eikä velvoita mihinkään. Kilta huolehtii että teidän fuksivuodesta sekä koko 
opiskeluajasta tulisi mahdollisimman nautittavaa ja antoisaa niin opiskelun 
kuin vapaa-ajankin puolesta. Meillä on iso kiltahuone kaikilla mukavuuksilla 
sekä hyvin aktiivinen toiminta tapahtumien järjestelyssä. Kilta järjestää sau-
nailtoja, excursioita, pileitä, kiltailtoja jne. Kaikkea mikä edesauttaa teitä so-
peutumaan Ouluun, koneen opiskelijaporukkaan ja itse ammattialalle. Kiltaan 
valitaan joka vuosi uusi hallitus sekä toimihenkilöt. Myös fuksit ovat erittäin 
tervetulleita kiltatoimintaan mukaan ja joka vuosi moni fuksi onkin löytänyt 
tiensä kilta-aktiiviksi.

Näkyvyyttä killan toimintaan tuo suurien ja äänekkäitten punahaalariporu-
koiden lisäksi myös meidän kulkupelimme. Killan silmäterä on vm.-28 oleva 
paloauto Ykä, jonka kyytiin kiltalaiset ovat aina tervetul leita. Muita kulkuneu-
vojamme ovat maasturi Mellakka, moottoripyörä Jawa sekä pari potkulautaa 
jotka kaikki ovat kiltalaisten käytössä. Rassailusta kiinnostuneet fuksit ovat-
kin tervetulleita pitämään huolta ajokkiemme hyvinvoinnista vanhempien tie-
teenharjoittajien johdolla.  

Fuksivuoden aikana Sinusta kasvatetaan tou-
hukas ja aktiivinen koneteekkari, jonka mer-
kiksi saat Wappuaamuna valkoisen teekkari-
lakin, jota komistaa hieno konekillan kokardi. 
Sitä ennen sinulla on kuitenkin paljon tekemis-
tä. Aktiivisuus kiltatoiminnassa ja fuksivuoden 
tapahtumiin osanotto helpottaa myös uusiin 
kavereihin tutustumista joiden avulla myös itse 
opiskelu sujuu huomattavasti vaivattomam-
min.

Killan www-sivut http://palkki.oulu.fi

Terveisin
Petteri Keinänen    Juha Parkkari
Fuxivastaava     Fuxipaimen
keinanep@palkki.oulu.fi    juhapark@palkki.oulu.fi
040-8311581     0407522065
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OPTIEM

Moikkamoi ja TERVETULOA TUTALLE! 
Onnea, onnea, onnea vaan, optiosalkku ja perunamaa! Olet päätynyt 
kertakaikkisen loistavaan valintaan ja tullut Ouluun lukemaan teknii-
kan aloista kuninkaallisinta – tuotantotaloutta! Tutalaisuuteen kuuluu 
opiskelujen ohessa paljon hauskaa ja mukavaa tekemistä, siitä pitää huolen oma 
kiltamme OPTIEM, jonka riveissä et voi välttyä riemukkaalta opiskelijaelämältä ja 
uusilta kavereilta. Pääset mukaan porukkaan, jossa ei tarvitse turhia murehtia. 

Seuraavassa on tuta-taajuudelle virittäytymisen avuksi tiivis avainsanalista, joka ku-
vaa tutalaisuuden peruselementtejä. Näihin tulet takuulla vielä törmäämään useam-
man kerran.

AKTIIVISUUS: Avainsanoja killassamme. Olemme ehkä pieni, mutta sitäkin aktiivi-
sempi poppoo. Myös Sinä saat opiskeluajastasi eniten irti olemalla aktiivinen osallis-
tuja.
ESTIEM: European STudents of Industrial Engineering and Management. Euroopan 
laajuinen kattojärjestömme, johon kuuluvat kaikki Euroopan tuta-opiskelijat. Järjes-
tää jännittäviä tapahtumia ympäriämpäri, kuten TIMES (Tournament In Management 
and Engineering Skills) ja ”Aktiviikot”.
HALLITUS: Vuosittain valittava poppoo, joka pyörittää kiltaa ja sen aktiviteetteja. 
Hallitus tekee johtajan päätöksiä yhteisen edun nimissä ja puolesta. Hallitus kaipaa 
myös tuoretta verta ja jatkuvuutta = fukseja.
KILTA: Opiskelijajärjestö, johon voit halutessasi liittyä, kuin toinen perhe. Kuulumme 
muiden teekkarikiltojen lailla Oulun Teekkariyhdistys ry:hyn. Värimme on vihreä ja 
logomme on soikea. Kiltamme täytti viime vuonna 15 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 lansee-
rattu!
URHEILU: ”Voittiko ne tutalaiset tämänki!?!?” Killallamme on vahvat ja menestyksek-
käät perinteet yliopiston urheilulajeissa kuten salibandyssä ja pesiksessä. Myös killan 
sisällä urheillaan kovasti: Sähliem, Beachiem yms. – cupit, Pöytälätkän KM, Kyykän 
KM…tule mukaan!

Näillä eväillä Tutalaisuus valtaa sinut ennen kuin huomaatkaan. Yksin ei tätä ruu-
suista tuta-taivalta kuitenkaan tarvitse aloittaa; pienryhmäohjaajat, fuksivastaava 
ja fuksiapuri kuuntelevat huolesi ja jakavat uudet hulvattomat kokemukset kanssasi. 
Neuvoja voi toki kysellä kaikilta vanhemmilta tallaajilta; tutalla kun kaikki tuntevat 
toisensa, niin ketään ei tarvitse ujostella.
Muista myös www.optiem.fi

Fuksi- ja kulttuurivastaava
Elina Västilä
elinavas@mail.student.oulu.fi
      
Fuksiapuri
Enni Leinonen
ennilein@mail.student.oulu.fi
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Tervehdys tieto-/infofuksi!

Onneksi olkoon erinomaisen valinnan johdosta! Tästedes työpaikan ja 
hyvän toimeentulon saanti ei ole ainakaan opiskelualasta kiinni! Oulun 
Tietoteekkarit ry (eli OTiT) toivottaakin sinut lämpimästi tervetulleek-
si kiltaamme. Kiltamme toimii tietotekniikan ja informaatioverkostojen 
opiskelijoiden yhdyssiteenä, järjestäen jäsenilleen vaikka minkälaista 
toimintaa ja ylipäänsä ajaen jäsenistön etuja erinäisissä instansseissa.

Yksin ei tarvitse missään tapauksessa jäädä. Eli jos tuntuu ettei tiedä 
mitä vapaa-ajallansa tekisi, tai vaikkei tuntuisikaan niin mukaan vaan! 
Käytä ihmeessä hyväksesi killan sähly- ja sulkapallovuoroja, käy excur-
sioilla (löytyy näköjään sanakirjasta), osallistu pippaloihin ja liity muu-
ten vaan mukaan hauskanpitoon! Kiltamme tukikohtana toimii kilta-
huone, joka tarjoaa erinomaisen levähdyspaikan luentojen välisille (tai 
aikaisille) hetkille. Kiltahuoneelta löydät mm. biljardipöydän, erinäisiä 
lautapelejä (sekä lasten- että niitä oikeita), edullista kahvia, energia-
juomaa, TV:n, X-boxin, tietokoneita, mölytoosan, sohvia sekä paljon 
muita kiltalaisia joihin tutustua. Pienryhmäohjaajaltasi kuulet lisää kil-
lastamme ja sen toiminnasta. Myös allekirjoittaneet ovat pienryhmäoh-
jaajien lisäksi olemassa juurikin auttaakseen tuoreet fuksit alkuun, eli 
ota rohkeasti yhteyttä.

Toivotammekin sinulle antoisaa ja iloista ensimmäistä vuotta tekniikan 
parissa, sekä aurinkoista syksyä! Kotisivuiltamme saatat myös hyvällä 
tuurilla löytää jotain hyödyllistä: http://www.otit.fi

Fuksivastaava                  Apufuksivastaava
Mikko Polojärvi                Tiina Maununiemi
mipoloja@ee.oulu.fi         tiinamau@paju.oulu.fi
Mikho @ ircnet      paavvoo @ ircnet



36

Prosessikilta

Onnittelut loistavasta valinnasta ja tervetuloa kiltamme jäseneksi!

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan prosessitekniikan osaston opiskelijoi-
den oma ainejärjestö, prosessikilta, on perinteikäs teekkarihenkinen yhteisö. 
Prosessikilta on perustettu vuonna 1961 teollisuusinsinöörikillan nimellä ja on 
siitä asti kantanut maineikkaasti  Mustaa Nuolta, prosessikillan ”kaikki virtaa” 
–nimistä logoa.

Jotta ensimmäisen vuoden opiskelijat, fuksit, Te, saisivat Wappuna Teekkarin 
arvon ja lakin, saavat he olla mukana suuressa osassa kiltamme toiminnassa. 
Tämän erikoiskohtelun tarkoituksena on herättää kiinnostus kiltaan ja sen 
toimintaan sekä opettaa teekkarihengen ja –kulttuurin sisältöä ja merkitystä. 
Toiminnan tarkoituksena on myös aktivoida ja valmistaa fukseja tulevaisuu-
dessa jatkamaan killan kunniakasta taivalta!

Prosessikilta on tunnettu laajalti paitsi osaavista ja hauskanpidon taitavista 
Teekkareista, niin myös kiltamme lehdestä Porlesta. Kunnian keräämme myös 
Oulun Virallisen Mallasappron järjestämisestä, Wappuna järjestettävistä Kirk-
kovenesouduista sekä niihin liittyvistä Jälkisouduista. Kilta tekee vuosittain 
vähintään kolme erimittaista, eripuolille Suomea, teollisuuteen suuntautuvaa 
excursiota: Kotimaanpitkä, Könsycursio ja Fuksicursio. Näistä jälkimmäinen 
on suunnattu vain ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Näiden kaikkien lisäksi 
kilta järjestää jäsenilleen paljon muutakin toimintaa, mm. laskettelureissun 
kevättalvella ja elokuvailtoja kiltahuoneella.

Urheiluhenkisten iloksi, urheilu on lähellä prosessiteekkarin sydäntä ja täs-
tä syystä kilta osallistuu vaihtelevalla menestyksellä mm. yliopiston palloi-
lusarjoihin ja järjestää omia urheilurientoja.  Prosessikilta myös kehittää ja 
ylläpitää aktiivisesti suhteita yritysmaailmaan, jossa ovat tulevien diplomi-
insinöörien mahdolliset työpaikat. 

Prosessikillan henkisenelämän ja operatiivisen toiminnan ehdoton hermokes-
kus on oma tunnelmallinen ja kotoisa kiltahuone, joka sijaitsee aivan proses-
sitekniikan osaston tuntumassa yliopistolla. Prosessikillan hallituksen puoles-
ta toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi kiltahuoneeseen ja muuhun 
toimintaamme. 

Toivotan teille oikein mukavaa ja ikimuistoista 
fuksivuotta!

Eva-Leena Varpe
Fuksivastaava
+358 40 7377 606
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Sähköinsinöörikilta

Onneksi olkoon loistavasta valinnasta tulla opiskelemaan sähkötekniik-
kaa ja tervetuloa yliopiston suurimpaan ja kauneimpaan kiltaamme eli 
Sähköinsinöörikiltaan (SIK ry). 

SIK on sähkötekniikan, elektroniikan ja tietoliikenteen opiskelijoiden 
ainejärjestö, joka tarjoaa paljon erilaisia vapaa-ajanviettomahdolli-
suuksia kuten kori- ja sulkapalloa.

Killassa on myös paljon muunlaista toimintaa. Tätä toimintaa pitää yllä 
kaksitoistahenkinen hallitus ja heitä auttavat toimihenkilöt. Järjestäm-
me paljon tapahtumia ja fuksin kannalta tärkeimmät heti syksyllä ovat 
fuksi-info ja fuksicursio.

Killassamme toimii myös pienrymäohjaajia eli PRO:ita, jotka tulevat 
opastamaan sinua yliopistoon ja opiskeluun liittyvissä asioissa.

Killallamme on myös yliopiston hienoin kiltahuone, jonne kaikki kilta-
laiset ovat tervetulleita rentoutumaan luentojen välissä ja nauttimaan 
kahvista. 

Lisää tietoa löydät osoitteesta www.sik.fi

Eveliina Karvonen
Fuksivastaava
fuksivastaava@sik.fi
040-5166373
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Tervehdys sinulle uusi, uutuutta hohkaava YMPfuksi!

Onnittelut spektaakkelimaisen loisteliaasta valinnasta! Ympäristötekniikan 
opiskelualaksesi valinneena olet tervetullut solahtamaan kiinteään sinipuna-
keltaiseen joukkoomme ja siten pääsemään osalliseksi opiskelijaelämän tar-
joamista nautinnoista.

Ympäristörakentajakilta on ympäristötekniikan opiskelijoiden ikioma kilta ja 
jokainen ympäristötekniikan opiskelija voi liittyä siihen jäseneksi. Me ympä-
ristöteekkarit olemme perineet kiltamme entiseltä Rakentajakilta ry:ltä.  Siksi 
kiltamme onkin Oulun yliopiston vanhin ja tänä vuonna tulee täyteen komeat 
48 vuotta! Pienen sisäänoton vuoksi olemme teknillisen tiedekunnan pienim-
piä kiltoja, mutta suuren naisjoukon ansiosta myös sievimpiä!

Kilta pitää jäsenistään huolta vuosittain valittavan hallituksen voimin. Tapah-
tumia tulee olemaan pitkin vuotta ja me pidämme huolta siitä, että juuri sinä 
osallistut niihin! Killallamme on omia urheiluvuoroja viikoittain, tämän lisäksi 
pelaamme mitä kummallisimpia urheilulajeja, matkaamme ympäri Suomea 
ja tutustumme toisiimme muiden illanviettojen avulla. ”Kotimme” eli kilta-
huoneemme löytyy vihreiden naulakoiden välittömästä läheisyydestä, jonne 
sinäkin olet tervetullut juomaan kupposen kahvia ja nauttimaan allekirjoitta-
neidenkin härskistä seurasta.

Kun olemme liikenteessä, tunnistat Ymppiläiset meidän kirjavista (myös pelle-
haalareiksi kutsutuista) sini-puna-kelta haalareistamme. Erityisesti Wappuna 
meidät tunnistaa myös pienestä punamultamaaliin verhotusta vedettävästä 
saunasta, joka on kiertänyt Oulun katuja jo vuodesta 1982 ja jota aito Ymp-
piläinen vetää ylpeänä.

Toivotamme juuri Sinulle oikein menevää ja unohtumatonta Fuksivuotta sa-
man alan opiskelijoiden ja muiden Teekkareiden kanssa! Olemme mukana-
si koko Fuksivuoden ajan, kunnes sinustakin tulee aito Oululainen Teekkari. 
Olipa asia/ongelma mikä tahansa voit ottaa yhteyttä meihin tai pienryhmä-
ohjaajaasi. Lupaamme auttaa sinua kaikessa!

Kaisa Kettunen             Karoliina Honkamaa
fuksivastaava@ymparistorakentajakilta.net           fuksiapuri@ymparistorakentajakilta.net
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Ympäristöystävällisille polttoainevaihtoehdoille on kysyntää eu-lainsäädän-
nön tiukentuessa ja ihmisten ympäristötietoisuuden kasvaessa. Biopolttoai-
neiden kehittämisessä ongelmana on ollut sopivan teknologian puuttuminen 
ja polttoaineiden laatuvaihtelut. kohta dieselajoneuvoilla ajavat voivat täyt-
tää tankin entistä puhtaammalla polttoaineella, laadusta tinkimättä.

Vuoden 2007 aikana esitellään uusi toi-
sen sukupolven dieselpolttoaine, jos-
sa on onnistuttu yhdistämään luonnon 
uusiutuvat raaka-aineet, hyvät poltto-
ominaisuudet ja puhtaammat päästöt. 
Polttoaine perustuu Neste Oilissa kehi-
tettyyn ainutlaatuiseen NExBTL-teknolo-
giaan. Uuden biodieselin tuotanto alkaa 
yhtiön Porvoon jalostamolle valmistuval-
la laitoksella kesällä 2007. Laitos pystyy 
tuottamaan biodieseliä noin 170 000 
tonnia vuodessa. 

Puhtaampaa laadusta tinkimättä 
NExBTL-polttoaineella on merkittävästi 
pienemmät pakokaasujen hiilimonok-
sidi-, typpioksidi- ja hiilidioksidipäästöt 
kuin nykyisissä polttoaineissa. Myös 
paljon puhutut pakokaasujen karsino-
geeniset pienhiukkaspäästöt vähenevät 
huomattavasti. Moottori- ja päästötes-
teissä NExBTL:n ominaisuudet on todet-
tu tavallisia biodieseleitä paremmiksi, ja 
ne peittoavat myös fossiilisen dieselin 
polttoaineominaisuudet.

Ratkaiseva edistysaskel NExBTL:ssä on sen 
kemiallinen rakenne. Kyseessä on isopara-
fiinisesta hiilivedystä eli aidosta dieselkom-
ponentista koostuva polttoaine. Perinteiset 
biodieselit ovat kemialliselta rakenteeltaan 
metyyliestereitä, ja niihin on täytynyt se-
koittaa 95 prosenttia fossiilista dieseliä 
polttoaineen toimivuuden takaamiseksi. 
NExBTL:n sekoitussuhde on päinvastainen: 
mitä enemmän biodieseliä, sitä paremmat 
ominaisuudet. Uutta biodieseliä voi käyttää 
ongelmitta myös 30 asteen pakkasilla sen 
erinomaisten kylmäominaisuuksien ansios-
ta. 

Joustavaa raaka-ainehankintaa 
NExBTL-biodiesel eroaa perinteisistä bio-
dieseleistä myös siten, että sen valmistus 
ei ole sidottu vain yhteen rasvahappoon. 
Teknologia mahdollistaa useiden erilaisten 
kasviöljyjen ja eläinrasvojen hyödyntämi-
sen. Raaka-aineesta huolimatta jalostusta-
pa eli rasvahappojen vedyttäminen tuottaa 
tasalaatuista dieseliä. Raaka-aineen jalos-
tusarvo

ratkaisee valinnan. Porvoon jalostamolla 
pyritään käyttämään kotimaisista raaka-
aineista ensisijaisesti eläinrasvaa, mutta 
myöhemmin esimerkiksi paistoöljyn käyt-
täminen on mahdollista. Laajan raaka-ai-
nepohjan ansiosta säästetään myös kulje-
tuskustannuksissa. 
   Testeissä biodieselin suorituskyky on 
todettu erinomaiseksi. VTT on selvittänyt 
polttoaineen ominaisuuksia henkilöauto-
käytössä, Scania ja saksalainen MAN puo-
lestaan kuorma-autoissa. MAN tiivisti tes-
tien tulokset toteamalla, että “NExBTL on 
tuotettu biomassaa hyödyntämällä, mutta 
sen ominaisuudet ovat yhtä hyvät tai pa-
remmat verrattuna tämän päivän parhai-
siin dieselpolttoaineisiin”.
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YKHS 

Salut amis skieurs!

Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry on kesällä 2004 perustettu re-
kisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää alppihiihto-
harrastusta Oulun yliopiston opiskelijoiden keskuudessa.
Laskitpa sitten suksilla, laudalla, telluilla tai monoskillä, YKHS on 
oikea valinta kun haluat lähteä reissuun hyvässä seurassa.

Kaudella 2007-2008 järjestämme ainakin seuraavat perinteiset reissut:

Hemavan Student Ski
Tammi-helmikuun vaihteessa Ruotsin Hemavanissa järjestettävä legendaarinen opis-
kelijoiden laskettelutapahtuma, jonne tulee osallistujia myös Ruotsista ja Norjasta. 
Hiihto on hyvää, after ski uskomatonta. Joskus myös before ja during ski.

Alppimatka
Helmi- maaliskuussa, viikolla 10, järjestettävä reilun viikon laskureissu Alpeille. Vii-
me vuosien kohteita ovat olleet Chamonix, Verbier, Engelberg ja Val Thorens. Tätä 
kirjoittaessani tulevan talven kohde oli vielä auki, mutta nyt tiedot siitä pitäisi jo 
löytyä meidän nettisivuilta. Varmaa on kuitenkin se, että kohde on jokin alppien eh-
dottomista helmistä, josta löytyy loputtomasti laskettavaa kaiken tasoisille laskijoille. 
Perinteisesti YKHS:n reissuilla on aina puuteriaki löytyny.

Avoimet kansalliset
Keväällä järjestettävä päiväreissu johonkin koti/naapurimaan kohteeseen, missä ki-
sataan samalla yliopiston virallisista pujottelumestaruuksista. Muutakin epävirallista 
ja epämääräistä kisailua järjestetään, mutta mukaan voi lähteä myös pelkästään 
laskemaan ja nauttimaan kevätauringosta.

Lisäksi kauden aikana on tarkoitus järjestää ainakin yksi päiväreissu Iso-Syötteelle, 
sekä pitkä viikonloppu Norjan Narvikiin. 

Alustava reissukalenteri:

·  Iso-Syötteen reissu alkutalvesta 
·  Hemavan Student Ski tammi-helmikuun vaihteessa 
·  Heinäpää Freeride Open & piipparitreenit vk 7 
·  Alppireissu vk 10
·  Narvikin reissu 21/22.3.-25.3. 
·  Avoimet kansalliset vk 13

Kaikki uudet opiskelijat innolla mukaan YKHS:n toimintaan ja reissuille. Lisää toimin-
nasta:
www.ykhs.fi

Alamäkivoittoista opiskeluvuotta YKHS:n puolesta toivottaa,

Miikka Konttaniemi
Rahastonhoitaja
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”Hauki!”
Kone- ja prosessiosaston halleja ohittavaa ohikulkijaa saattaa hämärtyvässä talvi-
illassa odottaa yllätys. Hallien välistä kuuluu epämääräisiä kalahduksia ja kolahduksia 
sekä aikuisten ihmisten vallatonta märinää ja otsakkeen kaltaista huutelua. Kyseessä 
ei ole viattoman ihmisen mukilointi tai pilkkikilpailu, vaan rautaisten ammattilaisten 
välinen rehti taisto. 

Nuo puukalikoiden heittelyyn hu-
rahtaneet pelurit ovat Oulun Aka-
teemisen Mölökky- ja Kyykkäseuran 
jäseniä ja meneillään on todennä-
köisesti kyykän liigamatsi. Aivan 
oikein, todellakin liigamatsi. 

Seuran tarkoituksena on levittää 
mölökyn ja kyykän ilosanomaa yh-
distämällä raitis talvinen ulkoilma 
ja leikkisä kisailu erilaisten sarjo-
jen ja kilpailuiden avulla. Talvella 
seuran jäsenet kisaavat joukkueina 
kaikkiaan kahdella sarjatasolla, jo-
ten mistään pienen piirin näperte-
lystä ei ole kyse. OAMK on vahvasti 
poikkitieteellinen eli jäseniä löytyy 

paljon myös muualta kuin teknilliseltä puolelta. Kaikkiaan meitä on pitkälti yli 400.

Kyykän talvi- ja kesäliigojen lisäksi seuran järjestämiin tapahtumiin kuuluvat hui-
keata suosiota nauttivat opiskelijatapahtumat Fuksikyykkä ja Oulunmestaruuskisat 
kevättalvella sekä Wappukyykkä luonnollisesti Wappuna. Lisäksi seura järjestää bus-
sikyydin ja majoituksen Tampereella järjestettäviin jokavuotisiin Akateemisen Kyykän 
Mestaruuskilpailuihin, jonne saapuu urhoja ottamaan mittaa toisistaan ympäri Suo-
mea (ja ympäripäissään).

Mölökky, jota etelänvetelät kutsuvat virheellisesti mölkyksi, on kyykän ”pikkuveli”. 
Sitä pelataan myös pitkin vuotta, joskaan ei ihan niin suuressa mittakaavassa kuin 
kyykkää. Mölökyssä kilpaillaan Oulun mestaruudesta Oulun Teekkariyhdistyksen jär-
jestämien kesäisten Beach Partyjen yhteydessä.

OAMK:aan (ei se ammattikoulu) ja sen edustamiin lajeihin pääset helpoiten mukaan 
suuntaamalla sunnuntai-iltapäivästä kyykkäkopille kone- ja prosessiosastojen väli-
maastoon. Tuolloin järjestetään viikottaiset sunnuntaikyykkäharjoitukset (säävara-
uksella toki), jonne kaikki ovat tervetulleita. Jäseneksi pääset, kun olet kerran käynyt 
sunnuntaina pelaamassa ja ilmoittanut nimesi nimilistaan.

Lisätietoja Oulun Akateemisen Mölökky- ja Kyykkäseurasta saat sähköpostitse 
osoitteesta oamk@otit.fi tai netistä http://www.oamk.oulu.fi/. Näiden lisäksi aktiivi-
sia jäseniä löytyy ripoteltuna pitkinpoikin yliopistoa, joten joka kolmannelta vastaan-
tulijaltakin voi huoletta kysyä neuvoa.
Tervetuloa mukaan!

Juuso Räsänen, pj
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TEEKKARITORVET - MÄÄRÄSTÄ TINKIMÄTÖNTÄ OULULAISTA 
PUHALLINMUSIIKKIA JO VUODESTA 1970

Teekkaritorvet on oululaisista opiskelijoista – ja hieman valmistuneistakin – 
koostuvat legendaarinen ja spedaalinen puhallinorkesteri, joka kuuluukin ou-
lulaiseen opiskelijaelämään tiiviimmin kuin nakki silmään. Jo kohta ikuisuuden 
(38 år) ajan on Teekkaritorvet ihastuttanut ja vihastuttanut yleisöään enim-
mäkseen Oulussa, mutta myös pohjoisen mekan rajojen ulkopuolella: Bul-
garia, Temmes – mitä niitä nyt olikaan! Musiikillisesti Teekkaritorvilla ei ole 
rajoja ja kansioista löytyykin kaikkea swingeistä jatsinpaskaan ja humpasta 
hilipatihippaniin. Keikkojen biisilistat tarkistetaankin usein tapauskohtaisesti 
soittajien määrän, laadun ja kunnon mukaan.

Keikkailun ja matkustelun lisäksi Teekkaritorvet har-
joitusleiriytyvät kahdesti vuodessa ja aikansa kuluksi 
voivat esimerkiksi tehdä levyn – kuten tapahtui viime 
keväänä. Spektaakkelimaisen lupsakkaa ”Särkevää” 
-levyä on vielä muutama kappale saatavilla. Levyä 
voi kysellä osoitteesta myynti@teekkaritorvet.fi tai 
sen voi ostaa selvimmältä torvelta joltakin syksyn 
keikoista (mm. yliopiston avajaiset, Vulcanalia). Ole 
kuitenkin nopea tai naapurin Irmeli vie evääsi!

Soittajille Teekkaritorvet on yhteisö, jonka kanssa astutaan rohkeasti kohti 
yhteistä häpeää – sen enempää ajattelematta tai nöyristelemättä. Aktiivisia 
soittajia bändissä on noin kolmekymmentä, mutta uutta verta tarvitaan van-
haan ruhon vetreänä pitämiseksi. Nimestään huolimatta bändi ei ole rajoit-
tunut yhden tiedekunnan edustajiin eikä joukosta hyljeksitä kokemattomam-
piakaan puhaltajia tai lyömäinstrumenttien taitajia. Teekkaritorvius on asenne 
– ei asema! Jos siis tunnet kykeneväsi muuhunkin kuin hanurisi näppäilyyn 
opiskelijakammiossasi, ota meihin yhteyttä! Tarvitessasi lisäkannustusta, ota 
yhteyttä Toni ”Ihminen_on_sitä_mitä_se_soittaa” Marjaseen (0400 812 043), 
ja anna isän agitoida. Voit myös kävellä suoraan harjoituksiin ilman sen kum-
mempia yhteydenottoja. Teekkaritorvet harjoittelee joka torstai kello 18 al-
kaen Kruununmakasiinilla Oulun Myllytullissa (Puusepänkatu 6, yläkerta). 
Internetin verran tietoa löydät vielä osoitteesta www.teekkaritorvet.fi
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OuluN TeekkaRi-
kuORO Teeku

Oletko hyvä tyyppi? Tykkäätkö 
laulaa? Maailman paras ou-
lulainen Teekkarikuoro TeeKu 
haluaa riveihinsä juuri sinut!.
TeeKu on vuonna 1993 perus-
tettu sekakuoro, joka keskittyy 
pääasiassa perinteisiin Teek-
kari- ja juomalauluihin sekä 
muuhun kevyempään ohjelmis-
toon.

Kuoro pitää yleensä yhden 
oman konsertin lukukaudessa, 
minkä lisäksi TeeKu on suosit-
tu esiintyjä kiltojen ja opiskeli-
joiden tilaisuuksissa ja myös 
yliopistomaailman ulkopuolel-
la. Teekulaisten ohjelmaan 
kuuluvat myös hulvattomat 
laululeirit, pikkujoulut ja muut 
illanistujaiset. TeeKu harjoit-
telee yliopiston lukukausien 
aikana keskiviikkoisin kello 
18–20 Linnanmaalla luokassa 
TF104. Syksyn ensimmäiset 
harjoitukset pidetään keskiviikkona 5.9.2007. Ole paikalla silloin!

Lisätietoja löydät TeeKun www-sivuilta osoitteesta www.teeku.fi.
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Kiinnostaako Teekkarikulttuuri ja
sen parissa toimiminen?

Hienoa! Tempaus- ja 
kulttuuritoimikunta on kanava, jota 

kautta voit vaikuttaa
Teekkarihengen ja perinteiden

edistämiseksi. Toimikunta pyrkii
edistämään perinteitä erilaisten

tempausten muodossa, jotta muutkin
pääsisivät osaksi Teekkariuden

hienouksista.
Toimikunta on avoin kaikille

kiinnostuneille, mukaan pääsee
helposti lähettämällä 

yhteystietosi
sähköpostilla OTY:n Kulttuurisialle
osoitteeseen kulttuurisika@oty.fi
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18.9.
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Yö kuin sielu neekerin on pimiä,

takajoukko nukkuu vain, nukkuu vain.

Tarhapöllön ääni kimiä,

kuuluu pappilasta päin, kuuluu päin.

Ja taas ja siis ja

yks, kaks, kolme, neljä, viis.


