
75,0

55,0

20,0

15°

60°

120°

29,0

8,5

FUKSIOPUS 2011
TEKSUUTIMET ERIKOISNUMERO

SELVIYTYMISOPAS AKATEEMISEN URASI ALKUMETREILLÄ





FUKSIOHJAAJAN TERVEISET 4
 TERVETUlOA OUlUN YlIOpISTOON! 6

OTY:N ESITTElY 7
OTY:N HAllITUS 8

FUKSIJAOS 10
KIlTOJEN ESITTElYT

 ARK 12
 KONE 14
 OpTIEm 16
 OTIT 18
 pROSE 20
 SIK 22
 Ymp 24

FUKSISANASTO 26
TEEKKARIpERINTEET 30

TEEKKARIlAKKI 32
FAQ 34

TERVEHdYS TEKISTä! 36
TEEKKARITORVET 38

TEEKU 39
YKHS 40

OAmK 41
SUpERFUKSIN TERVEISET 43

FUKSIpASSI 46
FUKSIpASSIN TäYTTöOHJEET 48

TEKSUUTImET ERIKOISNUmERO  :: FUKSIOpUS 2011
JUlKAISIJA OUlUN TEEKKARIYHdISTYS RY 
pAINOpAIKKA UNIpRINT OUlU :: lEVIKKI 500 Kpl
KANSI TUIJA pATANA :: TAITTO TUIJA pATANA 
T E K S U U T I m E T @ O T Y . F I

SISälmYS



Nyt alkavasta lukuvuodesta on varmasti 
tulossa yksi elämäsi ikimuistoisimmis-
ta vuosista. Fuksina  koet ensimmäisen 
akateemisen opiskeluvuotesi, jonka ai-
kana tapaat uusia ihmisiä ja koet uusia 
asioita. Aluksi tämä kaikki varmasti jän-
nittää ja tuntuu kuin alun informaatiotul-
va on valtava, mutta onneksi et ole tässä 
tilanteessa yksin! Sinua opastamassa on 
oma pienryhmänohjaajasi, kiltasi fuk-
sivastaava ja minä, OTYn fuksiohjaaja. 
Myös muut vanhemmat opiskelijat ovat 
hyvä tietolähde, joten älä epäröi kysyä 
apua myöskään heiltä. 

Oulun Teekkariyhdistyksessä (OTYssä) 
toimii myös aivan teitä varten olemassa 
oleva Fuksijaos. Jaokseen kuuluu jokai-
sesta oululaisesta Teekkarikillasta kaksi 
henkilöä, sekä jaoksen puheenjohtaja, 
OTYn fuksiohjaaja. Jokaisen jaoksen jä-
senen esittelyn löydät myöhemmin tästä 
opuksesta. Fuksijaoksen tehtävänä on 
järjestää lukuvuoden aikana monenlais-
ta tapahtumaa ja ohjelmaa teille fukseil-
le. Tärkeimpänä tavoitteena jaokselle on 
kuitenkin tutustuttaa sinut oululaiseen 
Teekkarikulttuuriin ja tehdä sinusta kun-
niallinen, perinteet tunteva ja hyvätapai-
nen Teekkari.

Tästä Fuksiopuksesta löydät paljon tie-
toa Teekkarielämän eri osa-alueista, jo-
ten lue tämä tarkkaan läpi ja laitan sitten 
säilöön. Jos johonkin mieltä vaivaamaasi 
kysymykseen ei tästä opuksesta löydy 
vastausta, niin muista, että voit kysyä 
apua ihan keneltä tahansa Teekkarilta, 
me autamme mielellämme uusia tulevai-
suuden toivojamme.

Opiskelijaelämäsi alku on takuuvar-
masti vauhdikas ja uusia asioita tulee 
vastaan jatkuvasti, mutta osallistu silti 
alusta alkaen kaikkeen toimintaan. Itse 
aktiivisesti mukana ollessaan saa kaiken 
ilon irti eri tapahtumista. Meillä Teekka-
reille hauskanpito ja yhdessäolo kuulu-
vat erottamattomina osina opiskeluun. 
Opinnotkin sujuvat mukavammin, 
kun on heti alkuvaiheessa saanut 
kaveriporukan, jonka kanssa opis-
kella ja lukea tentteihin. 

Ja lopuksi, muista ottaa fuksivuodes-
tasi kaikki ilo irti, mutta pyri kuitenkin 
löytämään itsellesi sopiva tasapaino 
opiskelun ja opiskelijaelämän välillä. 

Tanja Päkkilä
Oulun Teekkariyhdistys
Fuksiohjaaja
fuksiohjaaja@oty.fi
0440523081

Onnittelut hienosta valinnasta ja tervetuloa oululaisten Teekkareiden kunniakkaaseen joukkoon!
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Onnea uravalinnasta tekniikan paris-
sa ja lämpimästi tervetuloa opiskele-
maan Oulun yliopistoon! Käsilläsi on 
nyt yhden uuden elämänvaiheen alku, 
mutta älä hätäile, kaikki me muutkin 
olemme olleet samassa tilanteessa 
aiemmin. Ympärilläsi häärivät ihmi-
set ovat juuri sinua varten antamassa 
apuaan uusissa haasteissa. Oululainen 
tiivis teekkarihenki tulee auttamaan 
sinut monesta ongelmasta ylitse, sinun 
tulee vain antaa sille mahdollisuus.

Yliopiston toimintatavat ja ympäristö 
ovat varmasti aivan erilaiset verrattu-
na siihen mitä olet aiemmin kokenut, 
mutta pikapikaa nekin tulevat tutuiksi. 
Opiskeluun kannattaa ottaa heti alus-
sa hyvä ote, sillä vaikka akateeminen 
vapaus (eli se että tekemisiäsi tai ole-
mistasi ei kukaan valvo käytännössä 
kovin tiukasti) tuo joustavuutta oman 
elämän aikatauluihin, se voi helposti 
osua väärin käytettynä omaan nilk-
kaan ja lopulta huomaa kuinka onkaan 
pahasti jäljessä muista opintiellä. 

Opiskelujen parissa ahertaminen ei 
kuitenkaan saa sulkea pois omien 
vuorovaikutustaitojen kehittämistä 
tai harrastusten jatkamista. Tässä kai-
kessa voit onnistua fiksulla ajankäy-
töllä. Esimerkiksi laskuharjoitusten ja 
harjoitustöiden tekeminen ryhmissä 
opettaa parhaiten niin itse asian kuin 
elintärkeitä taitoja muiden parissa 
työskentelystä.

Yliopistolla tulet tapaamaan satoja 
uusia ihmisiä ja kaikilla heillä on var-
masti jokin asia, missä he loistavat. 
Siksipä näihin uusiin naamoihin tu-
tustumista, eli verkostoitumista, kan-
nattaa harrastaa reippaalla asenteella 
heti alusta alkaen. Kaikkea ei nimittäin 
tarvitse tai edes kannata opiskella ja 
tietää itse, monesti paljon tärkeämpää 
on tuntea se henkilö, joka tietää juuri 
siitä yhdestä asiasta. Parhaiten pää-
set verkostoitumisessa alkuun oman 
pienryhmäsi ja kiltasi kautta. 

Yliopisto-opiskelusta on olemassa iso 
nippu fiksuja ja vähemmän fiksuja vii-
sauksia, tulet varmasti törmäämään 
molempiin. Kehotan kuitenkin tutki-
maan ja kokemaan itse asiat ja varsin-
kin ensimmäisestä opiskeluvuodesta 
kannattaa ottaa kaikki irti, sitä toista 
ensimmäistä vuotta ei nimittäin tule.

Höpsismi näyttäköön tien!

Matti Särkelä
Puheenjohtaja

Oulun Teekkariyhdistys ry

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON!
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Oulun Teekkariyhdistys ry toimii kaik-
kien Teekkarikiltojen yhteistyöelimenä. 
OTY:n tehtävänä on järjestää Teekka-
reiden yhteisiä tapahtumia, pitää yllä 
yhteistyötä muihin teekkariyhteisöihin 
Suomessa, muiden alojen opiskelijoihin, 
tiedekuntaan sekä järjestöömme Teknii-
kan Akateemisten liittoon, TEK:iin. 

Maksettuasi OTY:n ainaisjäsenmaksun 
saat monenlaisia hyötyjä jäsenyydestäsi. 
Merkiksi jäsenyydestäsi saat jäsentar-
ran, jolla saat alennuksia muun muassa 
OTY:n järjestämien tapahtumien pääsy-
maksuista. Jäsenmaksuun sisältyy myös 
Teekkareiden oma laulukirja, Laulukalu.

Kaijonharjussa sijaitsee OTY:n talopro-
jektin tuloksena syntynyt Teekkarita-
lo. Talo on valmistunut vuonna 1993 
useiden materiaali- ja rahalahjoitusten 
myötä sekä luonnollisesti siihen on uh-
rattu myös mittaamaton määrä talkoo-
työtunteja. Vaikka talo onkin täydessä 
käyttökunnossa tarvitsee se silti aina 
kunnossapitoa. Taloa vuokrataan myös 

ulkopuolisille, mutta sieltä löytyy aina 
tilaa opiskelijoiden illanvietolle, sitä var-
tenhan se on rakennettu. OTY:n toimisto 
sijaitsee Teekkaritalon yläkerrassa.

OTY:n tiedotuskanavina toimivat netti-
sivut, ilmoitustaulut ja sähköposti. Liity 
siis kiltasi postituslistalle, sillä sitä kaut-
ta tieto kulkee sinulle varmimmin. Lisäk-
si OTY:lla on oma lehti, Teksuutimet, joka 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Käy luke-
massa lisää OTY:sta sivuilltamme 
http://www.oty.fi .

OTY:een kuuluu hallituksen lisäksi myös 
erilaisia toimikuntia, kuten fukseille 
suunnatut tapahtumat organisoiva Fuk-
sijaos ja Wappua valmisteleva Wappuco-
mitea sekä Tempaus- ja kulttuuritoimi-
kunta. Jos yhdistystoiminta kiinnostaa 
sinua, liity ihmeessä joukkoomme!

OTY päivystää lukukauden aikana Teek-
karitalolla maanantaisin klo 11.00-14.00. 
Päivystysajoista ilmoitetaan tarkemmin 
OTY:n nettisivuilla. Tervetuloa käymään!

OTY
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Heippa,

Tervetuloa opiskelemaan maailman pohjoisimmalle arkkitehtiosastolle! Osastollam-
me on käytössä kokonainen kortteli Oulun keskustassa, erillään muusta yliopisto-
kampuksesta. Kortteli ilmentää hyvin arkkitehtuurin eri kerrostumia ja laboratoriot 
ovat levittäytyneet omiin rakennuksiinsa. Teidän tuleva piirustusluokkanne sijaitsee 
Oulun Yliopiston ensimmäisessä päärakennuksessa. 

Oulun Arkkitehtikilta on pieni ja tiivis opiskelijajärjestö, jonka lämmin yhteishenki 
takaa hyvän ja kannustavan työympäristön. Kiltamme järjestää aktiivisesti tapahtu-
mia ja toimintaa niin muiden kiltojen kanssa, kuin omalle porukalle. Vuoden koho-
kohtia ovat muun muassa teekkarihenkiset Barbaariset Bakkanaalit ja perinteiset 
killan pikkujoulut. Keskeinen tapahtumapaikka on arkkitehtikillan ylläpitämä kilta-
talo Pikisaaressa. Kiltiksellämme tiistaisin järjestettävissä saunailloissa on mukava 
viettää vapaa-aikaa ja tutustua muihin opiskelijoihin. Vapaa-ajalla on mahdollisuus 
käydä pelaamassa myös killan viikoittaisilla liikuntavuoroilla hyvässä hengessä.

12



Arkkitehtiopiskelijan arkeen perehdyttämässä ovat pienryhmäohjaajat ja me 
fuksivastaavat, sekä muut kilta-aktiivit. Lisätietoa ja vertaistukea löydätte kil-
tamme nettisivuilta ja foorumilta osoitteesta www.oulunarkkitehtikilta.net. 

Ikimuistoista fuksivuotta toivottavat
Elina ja Maikki
fuksivastaava@oulunarkkitehtikilta.net
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Tervehdys arvon Teekkarikokelaat!

Koneinsinöörikilta toivottaa teidät tervetulleiksi yliopistoon ja onnittelee opiskelu-
paikan johdosta.

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta, eli tuttavallisemmin KONE, on yksi yliopiston 
suurimpia ja näkyvimpiä kiltoja. Tänä vuonna 46 vuotta täyttävä kilta osallistuu mo-
nien tapahtumien ja tempausten järjestämiseen. Mainittakoon näistä tärkeimpänä 
laskiainen. Muiden kiltojen kanssa syntyy yhteistyönä lukuisia pienempiä tapahtu-
mia ja toki vain omalle killalle tarkoitettuja kisailuja, saunailtoja ja sen sellaisia on 
luvassa tänäkin lukuvuonna.

Konetekniikka on laaja-alainen osasto ja siellä voikin opiskella mm. koneiden suun-
nittelua, materiaalien ominaisuuksia, rakentamisen saloja ja muuta mukavaa. Mo-
nipuoliset suuntautumisvaihtoehdot houkuttelevat monenlaista opiskelijaa, jonka 
ansiosta koneen porukka on melko värikästä.

Kiltamme tunnusväri on punainen ja punaisissa haalareissa liikkuvia konelaisia on 
vaikea olla huomaamatta. Lisäksi kiltamme omistuksessa on huomiota herättävää 
kalustoa. Kiltamme maskotti ja vanhin jäsen, wanha paloauto Ykä on tuttu näky Ou-
lun katukuvassa. Myös maastoauto Mellakka, Jawa-merkkinen moottoripyörä sekä 
useat potkulaudat, jotka ovat luonnollisesti kaikki punaisia, ovat usein liikkeellä 
iloa/pahennusta aiheuttaen.

Koneen kiltahuone löytyy S2 oven läheisyydestä. Kellarissa sijaitseva väestönsuo-
ja on sisustettu vastamaan kiltalaisten tarpeita. Sinne ovat tervetulleita kaikki vuo-
sikurssiin tai opintosuuntaan katsomatta. Lisäksi konelaisilla on käytössään oma 
opiskelutila, joka on varustettu tietokoneilla ja josta puuttuu kiltahuoneen ”elämä”. 
Koneen saunaosastolla järkätään kaikenlaisia tapahtumia, ja se luultavasti tulee kai-
kille tutuksi killasta riippumatta. Koneen tutkimusosastolla, ”Pajalla”, järjestetään 
opetusta ja vapaa-ajan kerhoja.

Kertaalleen vielä onnittelut ja tervetulotoivotukset
Terveisin Koneinsinöörikillan fuksijaoslaiset Ville ja Markus

OULUN YLIOPISTON
KONEINSINÖÖRIKILTA
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Lisätietoa Koneinsinöörikillasta; palkki.oulu.fi ja konetekniikasta; me.oulu.fi

Ville Kotisaari    Markus Toratti
fuksiohjaaja@palkki.oulu.fi  fuksipaimen@palkki.oulu.fi
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OPTIEM
Oulun tuOtantOtalOusteekkarit

Tervetuloa tekniikalle Oulun yliopistoon myös 
Optiemin puolesta!  Matkaoppaina tällä tutustu-
misreissulla kiltaamme toimivat Optiemin fuk-
si- ja kulttuurivastaava Tarja Männistö ja fuksi-
apuri Anna-Sofia Harju. Toivottavasti matkanne 
on miellyttävä ja onnittelut hienosta valinnasta 
opiskella tekniikkaa. Jos matkan jälkeen on vielä 
lisäkysymyksiä Optiemistä, niin niitä voi vapaas-
ti esittää allekirjoittaneille. Ei muuta kuin mah-
tavaa ensimmäistä opiskeluvuotta! 

Kilta
Optiem on Tuotantotalousteekkareiden oma kilta, minkä kertoo jo killan nimikin: 
Oulu Presents - The Industrial Engineering and Management (P:n merkitys vaih-
telee). Kiltamme on pienin ja nuorin Teekkarikilloista, mutta myös meillä on pitkä 
taival takana Teekkariyhteisössä. Tänä vuonna Optiem täyttää yhtä paljon kuin kes-
kimääräinen uusi fuksikin eli 20 vuotta. Kiltamme teini-iän päättymistä tullaankin 
juhlistamaan suurin menoin marraskuussa vuosijuhlilla.

Vaikka kiltamme on pieni, se ei railakasta menoamme haittaa. Kiltamme elää nimit-
täin jatkuvaa noususuhdannetta mintunvihreän/turkoosin värisessä maailmassa. 
TuTalaiset tunnistaakin mintunvihreän/turkoosin värisistä haalareista sekä soike-
asta logosta (näkyy kilta-kappaleen alussa), joka kuvastaa muun muassa sektoreita 

ja nousevaa käyrää.

Killan tapahtumat

Kiltamme järjestää tapahtumia laidasta laitaan. 
Syksyn aikana suurimmat järjestettävät juhlat 
ovat luonnollisesti vuosijuhlat, mutta syyskauden 
bileputken aloittaa räjähtävästi Ympäristöraken-
tajakillan kanssa yhteisesti järjestetyt Akateemi-
set Alkajaiset Apollo Live Clubissa, minne on ter-
vetulleita kaikki opiskelijat! Lisäksi kiltamme jä-
senille järjestetään yritysvierailuja eli excursioita, 
saunailtoja, sitsejä, urheiluvuoroja ja mitä ikinä 
kiltalaiset vain toivovatkin.



Urheilu
TuTalaiset ovat yleisesti innokkaita urheilemaan. Killan viikoittaiset urheiluvuorot 
ovat suosittuja sekä jätkien että muijien keskuudessa ja kiltalaiset saavat itse päät-
tää, mitä milläkin vuorolla pelataan. TuTalaiset ottavatkin mielellään kisahaasteita 
muilta Teekkareilta vastaan, sillä kilpailuhenkeä killastamme löytyy! Sitä osoittavat 
myös killan sisäiset kilpailut Pooliem (biljardi), Sähliem (salibandy) ja Beachiem 
(rantalentopallo).

Kiltahuone
Täältä sitä herkkua piisaa! Kiltahuoneemme on killan koti, jossa aikaa voi viettää ha-
luamallaan tavalla joko luentojen välissä tai niiden sijaan. Kiltahuone sijaitsee Pro-
sessinkadulla väestösuoja 2:ssa. Kiltahuoneelle ovat tervetulleita kiltalaisten lisäksi 
myös muut Teekkarit ja fuksit kyselemään parhaita vinkkejä tuleviin TuTan tenttei-
hin, tutkimaan tenttiarkistoa, pelaamaan guitar herota tai biljardia, täydentämään 
haalarimerkkivarastoa ja muuten vain vaihtamaan kuulumisia.

Laatta 
Laatta on lentänyt. Erinomainen tapa 
tutustua kiltaamme ja sen söpöihin kil-
talaisiin on lukea kiltalehteämme Laat-
taa, joka ilmestyy neljästi lukuvuodessa 
jokaiselle Teekkarikillalle. Erityisesti 
kiltalehdessämme on viime aikoina pa-
nostettu mieslukijoille mieluisaan kes-
kiaukeamaan, mutta muutakin tutustu-
misenarvoista lehdestä kyllä löytyy!

Tarja Männistö
Fuksi- ja kulttuurivastaava/Optiem ry

Fuksijakulttuurivastaava@optiem.fi

Anna-Sofia Harju
Fuksiapuri/Optiem ry
prvastaava@optiem.fi

Nettisivut: www.optiem.fi
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Terve ja onnittelut huippuvalin-
nasta!

Oulun Tietoteekkarit ry eli lyhyemmin 
OTiT toivottaa teidät fuksipallerot oikein 
lämpimästi tervetulleeksi kiltaamme! 
Kiltamme edustaa Oulun yliopiston tie-
totekniikan ja informaatioverkostojen 
opiskelijoita, joiden etuja se ajaa, jär-
jestää tapahtumia ja vähän kaikenlaista 
hauskaa ja hyödyllistä toimintaa.

Kiltamme kotiluolana toimii juuri vast-
ikään tai pian (kirjoitushetkellä vielä kes-
ken) remontista valmistunut/valmistuva 
kiltahuoneemme yliopiston X-käytävällä, 
jossa kiltamme jäsenet voivat nauttia ko-
toisasta tunnelmasta, huipputekniikas-
ta sekä tottakai muiden kiltalaistemme 
mahtavasta seurasta niin opiskelujen 
lomassa kuin vapaa-ajallakin. Kiltahuo-
neelta löytyy mm. biljardipöytä, tieto-
koneita, opiskelumatskua, TV, HiFi-lait-
teisto, pelikonsoleita, sohvia, keittiö ja 
vaikka mitä. Ei siis muuta kuin mars kil-
tikselle tekemään uusia tuttavuuksia!

Pienryhmäohjaajanne kertovat teille li-
sää killasta ja kaikesta muustakin, sekä 
ovat teidän ensisijaisia tiedon ja avun 
lähteitänne, mutta myös allekirjoitta-
nut sekä loistava apufuksivastaavanne 
auttavat teitä oikein mielellään kaikissa 
asioissa niinkuin toki myös muutkin kil-
talaiset!

Tietotekniikan ala kasvaa massiivisella 
tahdilla ja kokoajan yhä useammat elä-
män sovellukset turvautuvat tietotek-
niikkaan tai kehittyvät sen kautta, joten 
työllisyyden ongelmat voi jo heti kätte-
lyssä unohtaa ja keskittyä opiskeluihin, 
hauskanpitoon ja verkostoitumiseen. 
Siis vielä kerran: Tervetuloa!
Vierailkaa myös kiltamme sivuilla:

http://www.otit.fi

Fuksivastaava
Ville Välimaa
vivalima@paju.oulu.fi
+358-408485418
IRCnet: illuminati

Apufuksivastaava
Aapo Lehtosaari
aalehtos@paju.oulu.fi
+358-443414677
IRCnet: abens
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Olet vallan tervetullut Proselle, fuksi hyvä!

Prosessitekniikan opiskelijoiden etujärjestö 
Oulun yliopiston prosessikilta ry elikkä tutum-
min Prose elää tänä vuonna suurta juhlavuotta 
sillä ikää killallemme on karttunut jo 50 vuot-
ta! Tätä aiommekin juhlistaa prameasti loka-
kuussa. Joten nyt onkin uuden fuksin erittäin 
hyvä tilaisuus liittyä joviaaliin joukkoomme. 
Proselaisethan voi tunnistaa haalareista jotka 
ovat käyttöönoton yhteydessä olleet puhtaan 
valkoiset ja Teekkarilakista jota koristaa lo-
gomme ”kaikki virtaa” eli Musta Nuoli.

Prosessikilta elää palvellakseen jäseniään, jollaisiksi voi kaikki prosessitekniikan 
osaston opiskelijat ryhtyä.  Kiltamme tavoitteena teidän fuksien osalta on tutus-
tuttaa teidät teekkarimaailmaan ja teekkarihenkeen sekä toimia tukevana alustana 
myös opintojen suhteen. Killan jäseniin on helppo tutustua hienolla kiltahuoneel-
lamme jossa jaellaan teekkarin elämänviisauksia pöytäjalkapallon tiimellyksessä ja 
kiltahuoneelle on myös hyvä kokoontua kaveriporukalla laskemaan niitä mahdotto-
milta tuntuvia matikan laskuja.

Vuosittain kiltamme järjestää pari suurempaa tapahtumaa, jotka saavat koko Oulun 
yliopiston jakamattoman huomion: syksyllä Mallasappron ja keväällä TeekkariWa-
pun aloittavan Kirkkovenesoudut ja Jälkisoudut. Lisäksi Prose julkaisee neljä kertaa 
vuodessa vallan mainion Porlen, kiltalehtemme. Lehden sisällön tuottamiseen voi 
kuka tahansa jäsenistämme osallistua. Prosessikillan vuotuiseen ohjelmistoon kuu-
luu myös kolme excursiota: kolmipäiväinen KotiMaanPitkä eli KMP, Könsycursio ja 
Fuksicursio. Excursiot suuntautuvat eri puolille Suomea ja niiden aikana pääsemme 
tutustumaan erilaisiin alamme yrityksiin ja eri paikkakuntien teekkareihin. Kaiken 
tämän lisäksi järjestämme pienempääkin kivaa jäsenistöllemme kuten esimerkiksi 
laskettelureissun ja leffailtoja kiltahuoneella.
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Kilta tarjoaa myös mahdollisuuksia har-
rastaa liikuntaa. Kyykkää, tuota akatee-
mista tarkkuuslajia, on mahdollisuus 
pelailla talvisin. Prosella on joka viikko 
sählyvuoro, johon voi kaikki jäsenem-
me osallistua. Kiltamme tarjoaa myös 
sulkapallovuoroja ja saattaapa joskus 
järjestyä myös jotain satunnaisempaa-
kin urheilutapahtumaa kuten jalkapal-
loa tai luistelua.

Prosella on erittäin hyvät kesätyöllis-
tymismahdollisuudet. Tänäkin kesä-
nä suurin osa opiskelijoistamme pääsi 
oman alan töihin, fuksit mukaan lukien. 
Tämän lisäksi suhteemme alan yrityksiin 
ovat hyvät, joten valmistuneella 
prosessitekniikan diplomi-insinöörillä 
on hyvät työllistymismahdollisuudet.

Täällä Prosessikillassa tiedämme, että 
tärkeintä on saada fuksit kiinnostu-
maan ja innostumaan kiltamme toimin-
nasta sillä muuten killan tulevaisuus on 
vaakalaudalla. Siksipä panostammekin 
uusiin jäseniimme ja toivomme, että 
teistä saamme jälleen uuden sukupol-
ven mainion kiltamme toimijoihin. Jo-
ten, koko Prosessikillan puolesta, oikein 
paljon tervetuloa! 

Fuksivastaava Ari Himanka   
Fuksiapuri Suvi Niemetmaa

fuksivastaava@prosessikilta.fi  
sniemetm@paju.oulu.fi
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Heipä hei arvon fuksit!

Onnittelut loistavasta valinnasta ja ter-
vetuloa Sähköinsinöörikiltaan. Meidän 
sähkönsinisessä ja käsistä salamia am-
puvassa joukossamme et varmasti jää 
menojen ulkopuolelle tai mistään muus-
takaan paitsi. Tänä syksynä Sähköinsi-
nöörikilta tai tuttavallisemmin SIK juhlii 
Oulun Tietoteekkareiden kanssa mah-
tavaa 69-vuotista yhteistä taivaltaan, 
tuoden kunnioitettavan 46-vuoden iän 

yhteiseen pottiin. Yliopistoon astuttuasi 
pääset tutustumaan ensimmäisenä iki-
omaan pienryhmänohjaajaasi ja muihin 
pienryhmäsi jäseniin. Oma PRO:si tulee 
johdattamaan sinut alkuun opinnois-
sasi sekä auttaa opiskeluun liittyvissä 
pulmissa, mutta myös tutustuttaa sinut 
opiskelijaelämän saloihin ja tapoihin.

Sähköinsinöörikilta ei ole mikään pieni 
yhteisö, sillä vuonna 1965 perustettu ai-
nejärjestömme on yliopistomme suurim-
piin ja aktiivisimpiin ainejärjestöihin lu-
keutuva kilta, ollessa niistä ehdottomasti 
kaunein. Kiltamme ja sen jäsenet erottaa 
värikkäästä opiskelijamassasta tupsula-
kin ja sinisten haalareiden lisäksi myös 
pyörillä kulkevista humppavermeistä 
eli MöykkäWaunuista. Vuoden mittaan 
kiltamme järjestää erilaisia tapahtumia 
sekä uusien että vanhempien opiskelijoi-
den riemuksi. Näitä ovat muun muassa 
keväällä järjestettävät Ympärihiihdot ja 
Kaamoksen kaatajaiset. Sähkön fukseille 
syksyn ensimmäiset killan omat tapahtu-
mat ovat fuksi-info sekä fuksicursio.

SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA
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Arjen keskellä viihtyvyyden takaa 
Sähköinsinöörikillan tilava ja kodi-
kas kiltahuone, joka sijaitsee ihan lu-
entosalien välittömässä läheisyydes-
sä. Kiltiksellä tutustut kanssaopiske-
lijoihin ja nautit hyvästä kahvista yl-
lättävän hauskassa seurassa. Tämän 
lisäksi aktiivinen joukkomme pitää 
yllä elektroniikkakerhoa ja julkaisee 
kiltalehteämme Sinssiä. Liikuntaa ei 
myöskään saa unohtaa opiskelujen 
ohesta. Onneksi yliopistoliikunta-
mahdollisuudet ovat monipuoliset 
ja onhan killallamme myös muuta-
mia omia vuoroja, joilla voit käydä 
pelaamassa vaikka sählyä.

Kiltamme yksitoistahenkinen halli-
tus yhdessä toimihenkilöiden kans-
sa pitävät huolen tästä kaikesta ja 
myös siitä, että teekkarihenkisyys 
sekä pilke silmäkulmassa säilyvät 
läpi vuoden. Kiltamme puolesta toi-
votamme teidät vielä kerran terve-

tulleeksi ja muistakaahan, että jou-
kossa hauskuus tiivistyy. Osallistu-
kaa ja ottakaa ilo irti, sillä fuksivuosi 
on fuksin parasta aikaa.

Ville Lehtisalo, Fuksivastaava
Tero Marin, Fuksipaimen
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OULUN YLIOPISTON 
YMPÄRISTÖRAKENTAJAKILTA

Ympäristörakentajakilta tervehtää 
uusia fukseja!

Oulun yliopiston Ympäristörakentaja-
kilta ry, tuttavallisemmin YMP, on ym-
päristötekniikan opiskelijoiden ikioma 
kilta, johon jokainen ympäristötekniikan 
opiskelija voi liittyä jäseneksi. Me ympä-
ristöteekkarit olemme perineet kiltam-
me entiseltä Rakentajakilta ry:ltä. Siksi 
kiltamme onkin Oulun yliopiston van-
hin Teekkarikilta ja tänä vuonna tulee 
täyteen komeat 52 vuotta! Pienen sisää-
noton vuoksi olemme teknillisen tiede-
kunnan pienimpiä kiltoja, mutta suuren 
naisjoukon ansiosta myös sievimpiä.

Ymppiläisen tunnistaa helposti erottu-
vista kirjavista sini-puna-keltaisista haa-
lareista. Erityisesti Wappuna ymppiläiset 
erottaa myös pienestä punaisesta vedet-

tävästä saunasta, jota ylpeät ymppiläiset 
ihmisvoimin vetävät. Perinteikäs sauna 
on kiertänyt Oulun katuja jo vuodesta 
1982 ja tarjoaa varmasti ikimuistoiset 
löylyt. Jokainen fuksi on tervetullut sau-
nomaan, milloin ikinä sauna vastaan tu-
leekaan!

YMPin kiltahuone sijaitsee vihreiden 
naulakoiden välittömässä läheisyydes-
sä. Akvaariohenkisten seinämaalausten 
luodessa kotoisaa tunnelmaa on muka-
va istahtaa juomaan kupponen kahvia. 
Kiltahuoneen vakiovarustuksena löytyy 
myös  kiltamme hallitus, joka piristää 
opiskelijan arkea järjestämällä monen-
laisia tapahtumia, bileitä ja ekskursioi-
ta. Esimerkiksi syksyllä opiskeluvuoden 
aloittavat Akateemiset Alkajaiset YMP 
järjestää yhdessä Optiemin kanssa. 
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Ymppiläiset ovat ahkerasti mukana Teek-
karielämän eri osa-alueilla, joten kohtaat 
meidät varmasti useaan otteeseen fuksi-
vuoden aikana. Kiltamme kuulumisia voi 
seurata kaikkien Teekkarikiltojen kilta-
huoneille jaettavasta Nakertaja-lehdes-

tämme. Joka Wappu ilmestyy myös kuu-
luisa YMPin tyttökalenteri, josta kiltam-
me kauneinta antia voi ihastella! Hyppää 
mukaan saunomaan tai pyörähdä kilta-
huoneellamme, niin pääset tutustumaan 
meihin paremmin!

Riemukasta fuksivuotta toivottaen
Pauliina Sutela
Fuksivastaava 
fuksivastaava@ymparistorakentajakilta.net

Ville Pohjosaho
Fuksiapuri
fuksiapuri@ymparistorakentajakilta.net
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ALAKUPPILA:  Tämä opiskelijan keidas tarjoaa ruoan 
ja kahvin lisäksi mukavan luentojen välisen (tai jopa 
aikaisen) ajanviettopaikan. Sijaitsee suurimpien lu-
entosalien (L1-L4) välittömässä läheisyydessä.

ALKOHOLI: Usein käytetty piristysaine tenttien ja 
luentojen aiheuttamaan moraaliseen krapulaan. Lie-
västi humaloittava ja suuresti janottava vaikutus.

ARKKARIT: Myös arkkitehtiopiskelijat kuuluvat tek-
nilliseen tiedekuntaan. Arkkitehtiosasto sijaitsee eril-
lään muusta yliopistosta Torinrannassa, keskustassa. 
Valkoiset haalarit. Arkkitehtikillalla on oma saunalli-
nen kiltatalo Pikisaaressa.

ASSISTENTTI: Assareita tapaat harjoituksissa. Hä-
nelle on käynyt hullusti, hän on ”joutunut” yliopiston 
henkilökunnaksi opiskelun lomassa. Osa jopa valmis-
tuneita tai lähellä valmistumista. 

ASUNTO: (Katso myös kämppä) Pidempiaikaiseen 
oleskeluun tarkoitettu paikka, joka ei kuitenkaan ole 
kiltahuone. Omaan asuntoosi voit viedä vieraita mie-
hiä ja naisia. Asunnon löytämistä helpottaa PSOAS.

BUMERANGI: Takaisin opiskelijalle palautettu harjoi-
tustyö tai työseloste, ei opiskelijan vaan assarin type-
ryydestä johtuvaa. Tulee varmasti tutuksi.

ETKOT: Jatkojen negaatio. Kts. Pohjat.

EXCURSIO: Opinto- tai tutustumismatka, joka voi olla 
pitempi tai lyhyempi ja josta voi jäädä muistikuvia 
enemmän tai vähemmän. Fuksicursioon osallistumi-
nen on fuksille kunnia-asia.

FUKSI: Kaikki ensimmäisen vuosikurssin yliopisto-
opiskelijat alasta riippumatta. Katso peiliin.

FUKSILAKKI: Teekkarilakin esiaste. Auttaa siirtymä-
vaiheessa ylioppilaslakista Teekkarilakkiin. Kohtele 
fuksilakkia kuin Teekkarilakkia, jotta opit Teekkarila-
kin käyttöön liittyvät perinteet. Oman Teekkarilakkisi 
saat aikaisintaan Wappuna.

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

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

FUKSISUUNNISTUS: Pienryhmien välillä käytävä ras-
timuotoinen kilpailu, jonka tarkoitus on kohottaa 
pienryhmän yhteishenkeä. Kilpailun ohessa tutus-
tutaan muihin fukseihin ja Oulun kaupunkiin. Kisa 
päättyy yhteisiin bileisiin. Rastinpitäjien lahjontahan 
on moraalitonta, mutta sallittua, ja yleensä jopa suo-
tavaa.

HAALARI: Käytännöllisin asu bileissä. Värin ja selän 
tekstin perusteella erotat eri alojen opiskelijat toi-
sistaan.  Lähes pakollinen opiskeluväline, varsinkin 
Wappuna.

HUMANISTI: Tarkkaan ottaen humanistisen tiede-
kunnan opiskelija, mutta voidaan määritellä myös 

FUKSISANASTO
(Valoa yliopistoelämän pimeään portaikkoon)
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vapaammin: epäeksaktin tieteen opiskelija yliopiston 
uudella puolella, lähes poikkeuksetta nainen, yleensä 
kaunis, monesti loogiseen ajatteluun kykenemätön. 
Mutta kaunis.

ILMOITUSTAULUT: Sieltä löytyvät yliopiston aamu- 
keskipäivä- ilta- ja yöuutiset. Niitä on käytävillä mel-
kein joka seinällä: joka osastolla, killalla ja laitoksella 
on omansa. Opettele käyttämään niitä, sillä sieltä saa 
tiedon kaikesta tapahtuvasta.

JATKOT: Ravintolasta poistumisen/poistamisen jäl-
keen tapahtuva asunnon tai kämpän (ei välttämättä 
oman) alkoholijuomavaraston täydellinen tuhoami-
nen.

JÄYNÄ: Jäynät ovat harmittomia teekkarikulttuuriin 
kuuluvia kepposia. Jäynä tuottaa huvia jäynääjille,  
jäynättäville ja muille asiasta kuuleville, eikä jätä ke-
nellekään henkisiä, fyysisiä tai taloudellisia vahinko-
ja.

JÄYNÄKISAT: Kilpailu, jonka voittaa se joukkue, joka 
on onnistunut tekemään mojovimmat jäynät ja saa-
maan julkisuutta tiedotusvälineissä.

KALU: Kts. laulukalu

KILTA: (ainejärjestö) Kaikkein opiskelijaystävällisin 
järjestö. Jokaisella koulutusohjelmalla on omansa. 
Järjestää vapaa-ajan aktiviteettejä ja helpotusta opis-
keluun. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan. 
Ei jäsenmaksua eikä muitakaan velvoitteita kuin 
hauskanpito.

KILTAHUONE: Kiltalaisten oma olohuone, jossa 
yleensä tarjolla edullista kahavia tai muita virvokkei-
ta. Jos et millään jaksa mennä luennolle, kiltahuoneel-
la 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 kurssikirjallisuutta. Soveltuu myös 
tiedonhankintaan. Pääkirjasto yliopiston uudella 
puolella, osastoilla omia kirjastojaan.

KONE: Konetekniikkaa opiskelevien kilta. Nämä kave-
rit osaavat suunnittella paperikoneen, diesel-mootto-
rin tai vaikkapa ihmisrodun tarvittaessa tuhoavan T-
1000-sarjan robotin. Punaiset haalarit.

KOPIOKONE: Yliopiston nopein luennoitsija mahdol-
listaa opiskelun kiireisille, krapulaisille tai muuten 
vaan väsyneille tai laiskoille.

KOTIMAANPITKÄ: Nimensä mukaan kotimaassa 
järjestettävä excursio, joka tavallisesti kestää muu-
tomasta päivästä enintään viikkoon. Kierrellään ja 
tutustutaan tekniikan alan yrityksiin, muihin opiske-
lijapaikkakuntiin ja yleensä ollaan muiden Teekkari-
en vieraina

KRAPULA: ”Särkee päätä, särkee niskaa, kaiken ruu-
an ulos viskaa”
KYLTERI: Taloustieteilijä. Varsin huomattava osa kyl-

tereistä on erittäin kauniita naisia violetin värisissä 
haalareissaan.

KYYKKÄ: Teekkareiden vaalima perinteikäs, etäises-
ti pesäpalloa ja keilaamista muistuttava joukkuelaji. 
Mailaa (karttua) heittämällä yritetään saada mahdol-
lisimman monta kohdepalikkaa (kyykkää) ulos peli-
alueelta. Kts. OAMK.

KÄMPPÄ: (Katso myös asunto) Vain lyhytaikaiseen 
oleskeluun sisätiloissa. Sisustaminen ei paranna viih-
tyisyyttä, sen sijaan mukavaa seuraa saa raahattua 
vaikkapa kapakoista. Yleisin käymispöntön sijoitus-
paikka. 

KÄNNIÄÄLIÖ: Humaltunut henkilö, joka käyttäytyy 
muiden mielestä sopimattomasti. Tavataan varsinkin 
Wappuna tiheinä esiintyminä.

LAKINLASKIAISET: Teekkarit laskevat Lakkinsa le-
päämään Wappua varten syyskuun viimeisenä päi-
vänä. Lähimpänä mahdollisena päivänä järjestetään 
Lakinlaskiais-bileet, joissa fuksit lakitetaan fuksila-
keilla.

LASKARIT: (laskuharjoitukset) Assistentin pitämiä 
opetustilaisuuksia, jotka varsin usein muodostuvat 
perässäkirjoitustilaisuuksiksi. Kysymyksiä saa esittää 
tai assari esittää. (Katso Lusikka)
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LASKIAINEN: Kevätkauden liukkain juhla. Ensin las-
ketaan 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 kan-
tavaa ääntä. Parhainta menoa ylläpitänyt ryhmä saa 
palkkioksi mainetta ja kunniaa. 

LAULUKALU: Teekkarin pyhä laulukirja, josta löyty-
vät sanoitukset kiperimpiinkin elämäntilanteisiin.

LTY:  Lappeenrannan teknillinen yliopisto lappeen 
Rannan Skinnarilassa.

LUSIKKA: Matikan laskareita ja luentoja pitävä ope-
tushenkilö. Pommittaa fuksityttöjä kiperillä kysy-
myksillä ja nasevilla välihuomautuksillaan. Kun tun-
net Lusikan säännön, olet oppinut ainakin jotain.

LuTK: Luonnontieteellinen tiedekunta. Vastaa mm. 
fysiikan ja kemian opetuksesta.

MELLAKKA: Konekillan isoilla punahaalarisilla mie-
hillä lastattu maastoauto, jonka saapuminen mel-
lakkapaikalle rauhoittaa äreämmänkin räyhäviinaa 
nauttineen Wapunjuhlijan.

MORKKIS: Aamulla bileiltojen jälkeen ilmenevä olo-
tila, joka johtuu yleensä siitä, että on juonut liikaa 
muistaakseen tai liian vähän unohtaakseen. 

MÖLKKY: Tarkkaa silmää ja vakaata heittokättä vaati-
va perinteikäs peli. Kts. OAMK.

OAMK:  Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura 
pyörittää Oulun Kyykkäliigaa, mutta järjestää myös 
kaikille avoimia kyykkä- ja mölkkyharjoituksia aina 
sunnuntaisin yliopiston parkkipaikalla.

OPINTO-OPAS: Ystäväsi, joka muistuttaa sinua opis-
kelun laajuudesta. Lue se tarkasti läpi, äläkä revi, syö 
tai pistä sitä paperinkeräykseen. Tästä Maon Punai-

seksi Kirjaksikin kutsutusta oppaasta näet myös mitä 
kursseja sinun tulisi suorittaa.

OTiT: Tietotekniikkaa sähköosastolla opiskelevi-
en kilta. Opiskelijamäärältään toiseksi suurin kilta. 
OTiTlaiset ovat keskimäärin miehiä mustissa haala-
reissa, osaavat yleensä käyttää paremmin tieto- kuin 
partakonetta.

PASSI: Kts. fuksipassi 

PIENRYHMÄOHJAAJA: Arvostettu vanhempi tieteen-
harjoittaja, joka kääntää fuksin pään oikeaan suun-
taan.

PIENRYHMÄOHJAUS: Pienryhmässä on tarkoitus suo-
rittaa pienryhmäohjaajan johdolla pehmeä sukellus 
yliopistomaailmaan, porukalla ratkoa vastaantulevia 
ongelmia ja tutustua muihin fukseihin.

POHJAT: Kts Etkot ;)

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

PROSE: Prosessitekniikkaa opiskelevien ainejärjestö. 
Prosessiteekkari laittaa tehtaassa koneet järjestyk-
seen ja aineet virtaamaan. Prosella on myös huomat-
tava osuus naisia. Värikoodi valkoinen.

PRUJU: Opiskelumateriaalia A4-muodossa tai pdf-
dokumenttina. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen, 
eli työselkkarit, harjoitustyöt, tutkielmat yms. isot 
hommat löytyvät yleensä valmiina. Käytä vanhempia 
tieteenharjoittajia hyväksi, häikäilemättä.

PSOAS: (Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö) 
Vuokraa opiskelija-asuntoja (katso kämppä) kohtuul-
liseen hintaan. Tarjolla on useita eritasoisia vaihtoeh-
toja. Yksiöt kiven alla, solukämppiä yleensä tarjolla.

SAUNAILTA: Ilta, jolloin saunotaan, lauletaan ja tan-
kataan... ... lauletaan, saunotaan ja tankataan... ...tan-
kataan, lauletaan ja saunotaan... Syitä saunailtaan on 
lukemattomia.

SIK: Sähkötekniikkaa, elektroniikkaa ja tietoliikennet-
tä opiskelevien kilta. Opiskelijamäärältään yliopiston 
suurin. Keskimäärin SIKkiläinen on sinihaalarinen 
mies, joka tietää että sähkö on sinistä ja sattuu.

SITSIT: Teekkariperinne, johon kuuluu läheisesti ruo-
ka, juoma, laulu, pitkä pöytä ja hyvät käytöstavat. Sit-
seille pukeudutaan pukuun.
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SPEKSI: Interaktiivinen näytelmä, jonka kulkuun ylei-
sö voi vaikuttaa. Otaniemen teekkarit käyvät speksi-
turneella lumien sulamisen aikaan, Tampereen NääS-
peksi marraskuussa. Asusteena yleensä ykköset eli 
puku. Kokemuksena erittäin suositeltavaa. 

SÄHKÖPOSTI: Viestien ja kirjeiden välitystä tietoko-
neen avustuksella. Halpa, nopea ja tehokas. Sähkö-
postia on käytetty yliopistoissa  pimeältä keskiajalta 
lähtien, joten opettele HETI tämä viestintämuoto niin 
et jää pulaan.

TKK: Teknillinen korkeakoulu Otaniemessä, Helsin-
gin välittömässä läheisyydessä.

TTK: Teknillinen tiedekunta, sinäkin olet osa sitä!

TTY: Tampereen teknillinen yliopisto Herwoodin 
opiskelijakylässä Nääsvillessä.

TEEKKARI: Teknillisen tiedekunnan opiskelija sen 
jälkeen kun on saanut teekkarilakin.

TEEKKARIKORTTI: Oulun Teekkariyhdistyksen jä-
senyydestä saatava kortti, jolla saa alennuksia mm. 
bilelipuista. Maksaa itsensä takaisin moneen kertaan.

TEEKKARILAKKI: ”Läpikäytyään Wapun rituaaliko-
keet ja pystyttyään fuksina esittämään tiettyä hen-
kistä 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 organisaa-
tio, joka vastaa Talon ylläpidosta. Eräänlaisia talon-
miehiä. Jos Talo-toiminta kiinnostaa, kyllä tekijöille ja 
ossaajille aina töitä löytyy.

TEEKKARITALO: Oulun Teekkareiden oma talo, tal-
koilla hartaasti rakennettu. Omalaatuisuudellaan 
vertaansa vailla. Käytössä mm. erilaisten kekkereiden 
jatkopaikkana. Soveltuu saunailtojen ja pienehköjen 
bileiden pitopaikaksi.

TEEKKARITORVET: Epämääräinen opiskelijoiden 
torvisoittokunta, jonka soittotaito ei yleensä vedä 
vertoja esiintymiselle. Näkyy ja erityisesti kuuluu 
useimmiten Wapun tienoilla.

TEEKU: Teekkareiden oma kuoro, joka saattaa hy-
vänä päivänä osata jopa laulaa. Kaikki lauluhaluiset 
ovat tervetulleita.

TEMPAUS: Opiskelijoiden suorittama teko tai tapah-
tuma, jolla pyritään tuomaan esille jokin ajankoh-

tainen asia ja julkisuuden kautta edistämään sen 
yleishyödyllistä toteutumista. Esim. Lumisauna laski-
aisena, tai renkaanvaihtotempaus syksyisin ja kevä-
sin.

TENTTITULOKSET:  Lista, josta katsotaan ensin oma 
nimi ja arvosana, (jos löytyi) ja lopuksi katsotaan sai-
vatko kaverit paremman. Löytyy aina ilmoitustauluil-
ta ja osa tulee myös sähköpostina, sekä suoritusilmoi-
tuksena Weboodiin.

OPTIEM: Tuotantotaloutta opiskelevien kilta. Ovat 
ahkeria niin opiskelussa kuin bilettämisessä. Väri on 
turkoosi.

UNIRESTA: Yliopiston ruumiillisen ravinnon lähde. 
Erilaisia ja eri tasoisia ruokailupaikkoja on tarjolla 
useita. Maisemat ratkaisee. Ruokalajin nimi ei välttä-
mättä vastaa sisältöä.

VALMISTUMINEN: Asia, joka keskeyttää hyvin alka-
neet opinnot.

WAPPU: Teekkarin joulu ja juhannus. Se on koettava 
itse. Wapun suuri kunnioitus ilmenee myös kirjoitus-
asusta. Wapun odottelu alkaa jo juhannuksen tienoil-
la.

WEBOODI: Yliopiston www-palvelu, josta voit seu-
rata opintojesi kehittymistä. Osalle kursseista pitää 
ilmoittautua tämän kautta.

YKHS: OTY:n alaisuudesta omaksi järjestöksi kim-
monnut lasketteluseura, joka järjestää laskettelu-
reissuja, sekä tietää after-, before-, ja toisinaan jopa 
during-skiin salaisuudet.

YKÄ: Konekillan ylläpitämä yli 80 vuotta vanha palo-
auto. Käytetään varsinkin Wappuna.

YMP: Ympäristötekniikkaa opiskelevien kilta. Ehdot-
tomasti energisin, ekologisin ja naisvaltaisin teekka-
rikilta. Haalareista löytyy punaisen, sinisen ja keltai-
sen sävyjä.

YLIOPPILASKUNTA/OYY: Kaikki yliopiston opiskeli-
jat. Pakollinen, vuosittainen jäsenmaksu suoritetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä. Ylintä päätäntävaltaa 
käyttää edustajisto (37 jäsentä), jonka keskuudesta 
valitaan ylioppilaskunnan hallitus. Edustajisto-vaalit 
järjestetään kahden vuoden välein.

YTHS: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Vastaa 
edukkaaseen hintaan jokaisen ylioppilaskuntaan 
kuuluvan terveydentilasta.
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Teekkarinhan tunnistaa rempseän ja val-
lattoman käytöksensä ohella tietysti tupsu-
lakistaan. Lakkilain ja –asetuksen mukaan 
arvonimi Teekkari tulee jokaisen tekniikan 
ylioppilaan ANSAITA.

Vaikka vanhempien tieteenharjoittajien meno 
näyttää monesti aika rankalta ja hurjalta, 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 erikois-
asema. Teekkarit mielletään yleensä opiskeli-
joiksi, jotka lauleskelevat mitä ihmeellisimpiä 
lauluja, harrastavat teekkarihuumoria, mm. 
jäynien muodossa, ovat ankaria bailaajia ja pi-
tävät joskus hieman älämölöä. Kolikon kään-
töpuolihan on jotain tähän suuntaan: Teekka-
rit kännäävät, laulavat rivoja lauluja, sotkevat 
ja oksentelevat joka paikassa, harrastavat ilki-
valtaa ja varastavat liikennemerkkejä.

Tällainen kuva ei ole mainostamisen arvoi-
nen, joten jo fuksin tulisi oppia kantamaan 
vastuuta omasta käyttäytymisestään, ja tar-
vittaessa kaverinkin käyttäytymisestä. Var-
sinkin ihmisten ilmoilla tupsulakit ja haala-
rit päällä tulisi miettiä millaista kuvaa antaa 
edustamastaan laumasta. On periaatteessa 
aivan sama mitä kämmäät ilman “virka-asua”, 
kunhan et mainosta olevasi Teekkari (älä sil-
ti kerro pamputtavalle polliisisedälle olevasi 
matemaatikko).

Tässä muutamia kohtia, jotka olisi hyvä 
muistaa:

# Kunnioitus Lakkia kohtaan: Teekkarila-
kista on annettu Lakkilaki ja –asetus, jotka 
jokaisen Teekkarin tuntea ja fuksin opetella. 
Fuksina voit harjoitella Lakin käyttämistä fuk-
silakin kanssa. Lisäksi tulisi oppia tuntemaan 
oululaisen Teekkarilakin historia, jotta osaisi 
vastata esimerkiksi kysymyksiin: “Miksi teillä 
on erilainen Lakki kuin muilla Teekkareilla?” 
“Miksi teillä on solmuja tupsunarussa?”

# Ympäristön kunnioitus: On taloudelli-
sestikin kannattavampaa viedä tyhjät pullot 
kauppaan kuin heitellä niillä liikennemerk-
kejä. Lisäksi avojaloin lähimmästä saunasta 
viuhahtelevat yksilöt voivat loukata jalkansa 
lasinsiruihin. Jo leikki-ikäiset tietävät, että 
roskat viedään roskikseen, joten sen ei luulisi 
olevan liikaa vaadittu Teekkarilta / fuksilta-
kaan.

# Omien rajojensa tunteminen: Teekkarin 
tulisi tuntea omat rajansa alkoholin suhteen, 
ja tietää milloin ne voi rauhassa ylittää (jos 
muka haluaa). Yhdeksän pitkän jälkeenkään 
et omista 60% kapakan naisista tai miehistä, 
ja tanssipartneri on tanssimista eikä kännistä 
nojailua varten.
 
# Asiallinen ja kohtelias käytös kaikkia ih-
misiä (ja eläimiä) kohtaan (myös sitä port-
saria, joka raahaa sinua niskavilloista pihalle).

# Siisti ulkoasu ja vaatetus: Suihkussa käyn-
ti on plussaa aina silloin tällöin (Laanaojassa 
uiminen ei vastaa suihkussa käyntiä). Raikas 
tuoksu saattaa jopa nostaa onnistumispro-
senttiasi vastakkaisen sukupuolen kanssa. Jos 
joudut potkaisemaan haalariasi tietääksesi 
onko joku sen sisällä, kannattaa harkita pien-
tä siistimistä.

T E E K K A R I P E R I N T E E T
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Teekkareilla on monia vanhoja ja hienoja pe-
rinteitä, jotka jokaisen Teekkarin tulisi tuntea. 
Lisäksi on mukava tietää mitä vanhemmat 
tieteenharjoittajat tarkoittavat puhuessaan 
esimerkiksi jäynistä ja tempauksista. Totta kai 
myös saunominen kuuluu Teekkarielämään, 
mutta sitä perinnettä Teekkarit eivät voi väit-
tää keksineensä. Yleensä Teekkaripiireissä on 
sekasaunat, mutta ainakin fuksi-infossa tarjo-
taan mahdollisuus ”ujojen poikien saunaan”.
 
# Laulaminen: Teekkarit laulavat mieluum-
min kuin hyvin. Laulanta on Teekkarikult-
tuurin ehkä tärkein ja huomiota herättävin 
osa. Oululaisten Teekkareiden yhteisestä 
laulukirjasta, Laulukalusta, löytyy sopiva lau-
lu tilanteeseen kuin tilanteeseen. Laulantaa 
pääset harjoittelemaan lauluilloissa yms. ti-
laisuuksissa, joista löytyy yksikin Teekkari. 
Teekkarihymni lauletaan aina puoliltaöin, sa-
nat löytyvät tämänkin opuksen takaa.
 
# Tempaus: Suuren teekkarijoukon yhdessä 
tekemiä voimannäyttöjä, joiden tarkoituk-
sena on kerätä suuren yleisön huomio, edis-
tää yleistä hyvinvointia tai olla muuten vaan 
hauska. Tempaus on yksi vanhimmista Teek-
kariperinteistä, ja perimätiedon mukaan juu-
ri Teekkarit ovat alunperin keksineet sanan 
‘tempaus’, joka on sittemmin jo vakiintunut 
suomen kieleen. Tempauksella otetaan kantaa 
yleismaailmallisiin (joskus jopa poliittisiin) 
asioihin, kerätään varoja hyväntekeväisyyteen 
tai muuten vaan tehdään porukalla vaikkapa 
jokin maailmanennätys.
 
# Jäynä: Teekkarihuumoria parhaimmillaan. 
Jäynät ovat yksittäisen Teekkarin tai pienen 
porukan tekemiä ilkikurisia, mutta hyväntah-
toisia käytännön piloja, jotka eivät loukkaa 
ketään fyysisesti, eivätkä jätä pysyviä psyyk-
kisiäkään traumoja. Jäynääminen on hauskaa 
sekä jäynääjistä, mahdollisesta yleisöstä, että 

jäynättävästä (ainakin jälkeenpäin). Kansal-
liset jäynäkisat järjestetään syksyllä, Oulun 
paikalliset keväällä ennen Wappua.
 
# Speksi: (lat. spectaculum) Humoristinen 
kokoillan kestävä interaktiivinen musiikki-
näytelmä. Yleisö pääsee vaikuttamaan näy-
telmän kulkuun huutamalla näyttelijöille 
ohjeita. Kohtaus esitetään uudestaan impro-
visoituna, kun yleisö huutaa ”omstart”,  joten 
näyttelijöiltä vaaditaan laulutaidon lisäksi 
poikkeuksellista improvisointikykyä. Perin-
teisesti Tampereen NääSpeksi tekee kiertu-
eensa marraskuussa, Otaniemen TeekkariS-
peksi kiertää yleensä maaliskuussa.
 
# Sitsit: Teekkareiden illallistapahtuma, joi-
hin liittyy läheisesti pitkä pöytä, laulanta, 
snapsit, kiertopuheet ja tottakai hyvää ruo-
kaa ja juomaa. Sitseille pukeudutaan yleensä 
tavallista hienommin, yleensä jopa pukuun/
iltapukuun. Ruokaillessa noudatetaan hyviä 
tapoja ja ollaan kohteliaita. Lähes kaikissa 
Teekkareiden vuosijuhlissa ohjelmaan kuu-
luu sitsit.
 
# Excursio: Opintomatka jollekin muulle 
paikkakunnalle Suomessa tai ulkomailla. Voi 
kestää päivän, viikon tai jopa useita viikkoja. 
Excursiolla vieraillaan alan yrityksissä, tutus-
tutaan muiden paikkakuntien opiskelijoihin 
ja muihin natiiveihin, sekä pidetään hauskaa 
yhdessä ja erikseen. Kotimaan excursioissa 
matkustusväline on yleensä bussi.

Parhaiten opit tuntemaan Teekkariperinteet 
olemalla aktiivisesti mukana kilta- ja muus-
sa Teekkaritoiminnassa. Teekkarikulttuurilla 
on vahvat perinteet, joita meillä kaikilla on 
velvollisuus vaalia ja ylläpitää! Teekkarikult-
tuuri ei ole pelkästään juomakulttuuria, vaan 
osaamme (tarvittaessa) pitää hauskaa myös 
selvin päin.

T E E K K A R I P E R I N T E E T
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Teekkarilakki omaa Teekkareiden keskuu-
dessa samankaltaisen arvoaseman kuin si-
niristilippu 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 noudattaa. Harjoit-
tele Lakin käyttöön liittyviä perinteitä fuk-
silakkisi kanssa.

Oululainen Teekkarilakki poikkeaa mui-
den Teekkaripaikkakuntien Lakeista - sen 
esikuvana on neljän tuulen hattu, jota yk-
sinkertaistettiin ja lisättiin lippa ja tupsu. 
Lakkiin liittyvät perinteet eroavat jonkin 
verran eri teekkaripaikkakuntien välillä, 
tässä muutamia oululaisia Lakkia koskevia 
sääntöjä: joita sinunkin tulee noudattaa: 
 
# Lakin tupsunaruun solmitaan jokaisen 
Oulussa vietetyn TeekkariWapun kunni-
aksi solmu - näet siis tupsunarusta suo-
raan Teekkarin vuosikurssin. Tupsunaruun 
mahtuu vain 4 solmua, joten vuosikurssi n 
solmii tupsunaruunsa silmukan. Teekkarin 
valmistuessa solmut avataan.
 
# Jokaisella killalla on oma lakkikokardin-
sa, jota ilman Teekkarilakkia ei saa pitää. 
Siispä näet oululaisesta Teekkarilakista 
myös alan, jota Teekkari opiskelee. OTY:llä 
ja useimmilla killoilla on myös hallitusko-
kardit, joita hallituksessa olevat tai joskus 
olleet saavat pitää tupsunarunsa juuressa. 
Puheenjohtajat voivat laittaa hallituskokar-
din kiltakokardin paikalle lipan yläpuolelle.
 
# Teekkarilakkia saa pitää päässä Wappu-
aaton TeekkariWapun julistamisesta läh-
tien syyskuun viimeisen päivän Lakinlas-
kiaisiin saakka. Muuna aikana täytyy olla 
OTY:n hallituksen myöntämä Lakkilupa.

Miten ja milloin sinä saat oman Teekka-
rilakkisi?

Jotta saisit laittaa oman Teekkarilakin pää-
häsi Rauhalassa Wappuaamuna klo 5:00, 
sinun on tilattava Lakkisi jo syksyllä. Perin-
teisen oululaisen Teekkarilakin voit tilata 
vain ja ainoastaan Oulun Teekkariyhdis-
tyksen kautta. Maksuohjeet saat pienryh-
mäohjaajalta tai OTY:n sivuilta. Itse Teek-
karilakkitilaus tehdään OTY:n toimistolla 
Teekkaritalolla. Tilausta tehdessä mukana 
tulee olla tosite maksetusta Lakista (kokar-
di kuuluu hintaan) ja mahdollisesti OTY:n 
jäsenmaksusta. Lisäohjeita saat kiltasi 
fuksi-infossa, jossa myös tapahtuu Lakin 
sovittaminen. Lakkia voi toki myös sovittaa 
Teekkaritalolla tilausta tehtäessä, mutta 
etukäteen sovittaminen nopeuttaa päivys-
tystoimintaa huomattavasti. OTY:n jäse-
neksi liittyessäsi saat kaupanpäälle myös 
Laulukalun.

TEEKKARILAKKI
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Jotta osaisit Wappuaamuna Teekkari-
lakin saadessasi käyttää Lakkia oikein 
ja tuntisit Lakkiin liittyvät perinteet, 
sinun on fuksina ollessasi hyvä har-
joitella Lakin käyttämistä fuksilakilla. 
Vaikka fuksilakkia ei suoranaisesti kos-
ketakaan samat lait ja asetukset kuin 
Teekkarilakkia, käytä fuksilakkia sa-
malla arvokkuudella kuin se olisi Teek-
karilakki. Fuksilakkisi saat syyskuun 
lopussa järjestettävissä Lakinlaskiais-
bileissä, joissa järjestetään myöskin 
fuksilakitus.

Oululaisella fuksilakilla on jo pitkät pe-
rinteet - vuonna 1977 lakinvalmistaja 
Wahlmanin työntekijöiden Wapun alle 
osunut lakko esti silloisia fukseja saa-
masta Teekkarilakkejaan Wappuaamu-
na, joten väliaikaisratkaisuna tuoreet 
Teekkarit kantoivat Teekkarilakin si-
jasta Miranol-lippiksiä, joihin oli kiin-
nitetty villalankatupsu. Sen jälkeen sei-
näpinnoitevalmistajan mainoslippikset 
tai muut vastaavankaltaiset lätsät ovat 
toimineet fuksilakkeina. Nykyään fuk-

silakkien väri on muuttunut siniseksi, 
koska valkoisia maalarinlakkeja ei juu-
rikaan enää tehdä.

Fuksilakkiin on aikojen saatossa lisätty 
perinteitä, yksi tuoreimmista on fuksi-
lakkien polttohautaus Teekkaritalolla 
Wappupäivän iltana. Samalla tuoreille 
Teekkareille on suotu yhteinen tilai-
suus pitää puhtaanvalkoista Lakkiaan 
vaikkapa saunassa - jos aamulla samp-
panjamatineassa on juonut Lakistaan 
samppanjaa (tai kuohuviiniä) kuten pe-
rinteeseen kuuluu, on hyvä käydä Teek-
karitalolla suihkussa Lakki päässään. 
Muutoinkin on todella rentouttavaa 
käydä pitkän Wapun jälkeen saunassa.

Fuksit saavat myös laittaa yhden villa-
langan lisää fuksilakkinsa tupsuun fuk-
sipisteen kunniaksi. On myös sallittua 
taiteilla fuksilakin lipan yläpuolelle kil-
lan lakkikokardin kuva, ja hallitusfuksit 
ovat oikeutettuja lisäämään tupsuna-
run juureen hallituskokardin kuvan.

FuKSiLAKKi - TeeKKAriLAKiN eSiASTe

Teekkarilakin saaminen Wappuna edellyt-
tää fuksilta seuraavia seikkoja:

-Fuksi on kerännyt rittävän määrän (väh. 32p 
ja 4p/sarake, 8 ensimmäiseen sarakkeeseen, 9. 
sarake on vapaaehtoinen) pisteitä fuksipassiin-
sa
-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 ritu-
aalikokeet mm. uinut hyisessä luonnonvedessä 
Wappuaattona
-Fuksi on vastaanottamassa Teekkarilakkiaan 
Wappuaamuna klo 04.30 Rauhalassa (Lakit lai-
tetaan OTY:n puheenjohtajan käskystä yhtäai-
kaisesti päähän tasan klo 5.00)

Jos jokin edellä mainituista Lakin saamisen 
edellytyksistä jää fuksilta täyttämättä, saa fuksi 
lakkinsa vasta häpeällisessä äitienpäivän su-
rulakituksessa Teekkaritalolla. Lakin saa aina 
viimeistään toisen vuoden syksyllä, mikäli on 
vain maksanut vaaditun summan OTY:lle. Tosin 
tämä toimintatapa on kyllä kirjaimellisesti ulti-
mate epic fail, jota ei voi suositella kenellekään.
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1. Tarvitseeko kursseille ilmoittau-
tua?
Yleensä osastojen ja matematiikan jaok-
sen kursseille ei tarvitse ilmoittautua. 
Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti joko 
tenttimällä tai välikokeilla. Tentteihin 
täytyy aina ilmoittautua, väli- ja pää-
tekokeisiin ei yleensä tarvitse. Moniin 
kursseihin kuuluu kuitenkin pakollisia 
laboratorioharjoituksia, joihin on ilmoit-
tauduttava. Ilmoittautumiskäytäntö sel-
viää yleensä kurssin ensimmäisellä luen-
nolla, jotka ovat juuri sen takia käymisen 
arvoisia.
 
Fysiikan ensimmäisellä luennolla pyyde-
tään täyttämään ilmoittautumiskaavake, 
jonka voi täyttää myöhemminkin fysi-
kaalisten tieteiden laitoksen toimistossa. 
Kun on ilmoittautunut opintojaksolle, ei 
opintojakson väli- ja päätekokeisiin enää 
tarvitse ilmoittautua erikseen.
 
Kielikeskuksen järjestämille kursseille 
on aina ilmoittauduttava. Kielikeskus on 
erillinen laitos, joka vastaa mm. Teknil-
lisen tiedekunnan kielten opetuksesta.  
Syyslukukauden englannin kursseille 
ilmoittaudutaan yleensä heti syyskuun 
alussa ja kevätlukukauden kursseille 
joulukuun alussa. Ilmoittautuminen ta-
pahtuu kielikeskuksen ilmoitustaululla 
oleviin listoihin tai Weboodin kautta.

2. Onko luennoilla pakko käydä?
Yliopistossa vastaat itse opiskelustasi. 
Opettaja, opinto-ohjaaja sen enempää 
kuin äitikään ei tee sitä puolestasi. Luen-
noilla tai laskuharjoituksissa käyminen-
kään ei siis ole pakollista. Lue kuitenkin 
myös loput kysymykset ennen kuin pää-
tät jättää menemättä kaikille luennoille.
 

Joihinkin kursseihin kuuluu harjoituk-
sia tai laboratoriotöitä, joissa on pakko 
käydä. Kielikeskuksen kursseilla opetus 
muistuttaa paljon lukio-opetusta, joten 
läsnäolo kursseilla on pakollista. 

3. Kannattaako luennoilla käydä?
Yksiselitteisen vastauksen antaminen 
tähän kysymykseen on vaikeaa. Riippuu 
hyvin paljon kurssista, luennoitsijasta 
ja opiskelijan omista opiskelumenetel-
mistä, onko luennoilla käymisestä hyö-
tyä. Jotkut oppivat parhaiten, kun joku 
selittää asian (luennolla), toiset taas it-
senäisesti opiskelemalla. Joillekin kurs-
seille on itsenäiseen opiskeluun soveltu-
vaa materiaalia huonosti saatavilla, kun 
taas toisille kursseille on hyvät prujut tai 
kurssikirjat. Jotkut kurssit ovat helpom-
pia kuin toiset. Yksi pahimmista mokis-
ta on kuitenkin se, että kysyy kaverilta 
kannattaako kurssilla käydä. Hänellä voi 
olla esimerkiksi ennen yliopistoa hankit-
tua tietoa jostain kurssista, jota sinulla ei 
välttämättä ole.
 
Suurimmalle osalle opiskelijoista luen-
noista on todellista hyötyä. Useinkaan 
niillä, jotka eivät luennoilla käy, ei tule 
opiskeltua muutenkaan. Lisäksi kurssin 
kannalta keskeisimmät asiat selviävät 
paremmin luennoilla kuin esimerkiksi 
kirjoista lukemalla; kirjoissa on usein 
kurssin kannalta epäolennaista asiaa, 
ja olennaisten asioiden löytäminen voi 
olla vaikeaa. Vaikka akateeminen vapaus 
houkuttelisikin, ei siis kannata heti lo-
pettaa luennoilla käymistä, vaan miettiä 
tarkoin, mikä opiskelumenetelmä itselle 
parhaiten sopii. Jos et kaikille luennoille 
pääse, muista, että opiskelukaverit ja ko-
piokone auttavat.
 

FAQ: YLIOPISTOSSA OPISKELU
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Jos luennoilla käyminen kuitenkin tun-
tuu turhalta, voi kurssin asiat varmasti 
opiskella muutenkin. Silloin pitää vain 
muistaa ja viitsiä opiskella itsenäisesti. 
On myös hyvä välillä kuulostella, mitä lu-
ennoilla tapahtuu. Kurssin ensimmäisel-
lä luennolla kannattaa aina käydä, koska 
siellä tiedotetaan kurssin suoritustavas-
ta, opintomateriaalista, laskuharjoituk-
sista, ilmoittautumisesta laboratoriohar-
joituksiin jne. Myös välikoetta tai tenttiä 
edeltävällä luennolla kannattaa yleensä 
käydä, koska monet luennoitsijat antavat 
hyviä “tärppejä” tenttiä varten ja kertaa-
vat muutenkin keskeisimpiä asioita.

4. Entä laskareissa?
Laskuharjoituksissa eli laskareissa kan-
nattaa yleensä käydä silloinkin, vaikka 
ei luennoilla viihtyisikään. Siinä missä 
luennot ovat usein luennoitsijan yksin-
puhelua, laskarit muistuttavat enemmän 
esimerkiksi lukion matematiikan tunte-
ja (positiivisessa mielessä). Laskareissa 
käydään läpi esimerkkejä, ja laskuja pää-
see laskemaan myös itse. Lisäksi laska-
reiden pitäjä neuvoo ongelmatilanteissa. 
Joidenkin kurssien laskareista saa myös 
niin sanottuja laskaripisteitä, jotka las-

ketaan mukaan tentin tai välikokeiden 
pistemääriin.

5. Mistä hankin kurssimateriaalin?
Yleensä kurssimateriaalina käytetään 
luennoitsijoiden kokoamia monistenip-
puja, “prujuja”, joita myydään useimpia 
ensimmäisen ja toisen vuoden kursseja 
varten yliopistopainon monistemyymä-
lässä. On syytä huomata, että yleensä 
prujut on tarkoitettu luentorungoksi ja 
ne soveltuvat itseopiskeluun yleensä 
melko huonosti. Nykyään prujut voivat 
esiintyä myös pdf-muodossa.
 
Useimmille kursseille on olemassa myös 
kurssikirja, joskaan sen hankkiminen 
ei yleensä ole mitenkään välttämätöntä 
varsinkaan, jos käy luennoilla ja laska-
reissa. Kurssikirjoja voi lainata yliopis-
ton kirjastosta, joskin usein juuri tentin 
alla kaikki kappaleet ovat lainassa. Kurs-
sikirjoja voi myös ostaa yliopiston pape-
rikaupasta, mutta se käy äkkiä kalliiksi. 
Lukioon verrattuna kuitenkaan sinun ei 
ole pakko ostaa yhtään kurssikirjaa, mi-
käli sinulla on vaikkapa edellinen painos 
kirjasta, tai vastaavat tiedot hankittuna 
muusta lähteestä.
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Tervehdys TEKistä!

Jaa, että mistä TEKistä? Tekniikan Akateemiset TEK on juuri sinun tuleva am-
mattiliittosi. TEKissä on noin 73 000 jäsentä ja se on yksi AKAVAn suurimmista 
jäsenjärjestöistä. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa tekniikan ylioppilas, diplo-
mi-insinööri tai arkkitehti. Opiskelijajäsenyys on TEKissä maksuton, joten sinun 
kannattaa liittyä siihen heti opintojesi alussa. Käytössäsi ovat aivan samat palve-
lut kuin kaikilla muillakin jäsenillä ja niistä voi olla korvaamatonta hyötyä esim. 
ensimmäisessä harjoittelupaikassasi. Tässä lyhyesti palvelut joita voit ja tulet 
varmasti joskus tarvitsemaan.

Palvelut ja etuudet:

Palkkaneuvonta
>Harjoittelijapalkkasuositus. Helppo perustella palkkatoivomus, koska 
TEK suosittelee sitä. Työsi alihinnoittelu ei aja kenenkään etuja!

Ura- ja rekrytointipalvelut valmistumisvaiheessa
>Ei ehkä kosketa opiskelijoita, mutta hyvä käydä tutustumassa etukäteen.

Teekkarintyökirja
>Erinomaiset mallit mm. CV:n ja työhakemuksen tekemiseen.

Oikeudelliset palvelut
>Palkanmaksuongelmat, työsopimuksen kiemurat.
>Tulee helposti vastaan myös harjoittelussa. Työn ei tarvitse olla alan työ-
tä,     jotta neuvontaa saa.

Vakuutuspalvelut
>IAET-kassa. Liity heti ensimmäisenä työpäivänä!

Tietoa työmarkkinoista

Kaiken tämän ja paljon muutakin löydät helposti osoitteesta www.teekkari.fi
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TEK myös toimii osana korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö AKA-
VAa, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:tä, sekä Julkisalan Koulutettujen Neuvottelu-
järjestö JUKO:ssa. Nämä järjestöt huolehtivat koko ammattikuntasi edunvalvon-
nasta aina valtakunnallisella tasolla asti. Olemalla TEKin jäsen kuulut myös näihin 
järjestöihin.

Tulet kuulemaan lisää TEKistä mm. Kiltasi tai Teekkariyhdistyksen järjestämissä 
tapahtumissa. Halutessasi voit kääntyä pienryhmäohjaajan, killan puheenjohtajan 
(TEKin kiltayhdyshenkilö) tai suoraan allekirjoittaneen puoleen.

Ystävällisin terveisin,

Kalle Kari
TEKin Oulun Teekkariyhdysmies
040 753 7366
kalle.kari@tek.fi
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Teekkaritorvet on 1970-luvun alkuhämärissä syntynyt oululainen 
opiskelijapuhallinorkesteri. Nimestään huolimatta torvirivistöis-
tä löytyy puhaltajia kaikilta tieteen- ja taiteenaloilta aina fukseista 
tohtoreihin. Teekkaritorvet on Oulun kulttuurimaailman rosoinen 
kulmakivi, jonka ohjelmiston monipuolisuuden monet kuulijat ovat 
kokeneet häkellyttäväksi.

Orkesterin kokoonpano vaihtelee tilanteen ja tilaajan tarpeiden mu-
kaan. Kaikki kuuden torven iskuryhmästä 30+ -henkiseen puhallin-
taideryhmään on koettu mahdolliseksi.

Keikka-asunaan Teekkaritorvet käyttävät suositellun normaalivaate-
tuksen lisäksi valkoista frakkimallista takkia sekä Teekkari- tai yliop-
pilaslakkia. Kapellimestarin viimeisenä erikoisuutena on todellinen 
tahtipuikko, porkkana, jolla hän piiskaa soittokeitoksiin rytmikkäät 
mausteet muiden keinojen pettäessä. 

www.teekkaritorvet.fi
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Oulun Teekkarikuoro TeeKu

Oletko joskus kuullut jonkun laulavan? Oletko hyvä tyyppi? Siedätkö huonoakin 
huumoria? Tykkäätkö laulaa? Jos vastasit myöntävästi yhteenkin kysymykseen, 
maailman paras oululainen Teekkarikuoro TeeKu haluaa riveihinsä juuri sinut!.

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

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

TeeKu harjoittelee yliopiston lukukausien aikana keskiviikkoisin kello 18–20 
Linnanmaalla luokassa TF104. Harjoitukset alkavat 15.9.

Lisätietoja löydät TeeKun www-sivuilta osoitteesta www.teeku.fi.

Tervetuloa mukaan laulamaan!
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Salut amis skieurs!
Haluatko elämäsi alamäkeen? Ystävällinen 
Kaunohiihtoseura ry on juuri sitä varten! 
Tuttavallisemmin YKHS -lyhenteellä tun-
netun lasketteluseuran tarkoitus on edis-
tää alppihiihtoharrastusta Oulun yliopiston 
opiskelijoiden keskuudessa. Yhdistys pe-
rustettiin vuonna 2004, mutta sen perinteet 
ovat kuitenkin tuttuja jo ainakin 80-luvulta, 
Oulun Teekkariyhdistys ry:n alaisuudesta. 
Pitkät ja kunniakkaat alamäkiurheilun pe-
rinteet ovat yhä voimissaan. Näkyvin ja mie-
leenpainuvin osa toimintaamme ovat järjes-
tettävät matkat.

Seuran toimintaan, matkoille ja tapahtumiin 
pääsevät kaikki opiskelusuuntaan (tai opis-
kelemattomuuteen) ja laskukokemukseen 
katsomatta. Laskettelukavereita löytyy var-
masti ja harrastusvälineeksikin kelpaa kaikki 
pulkasta pujottelusukseen. Kauttamme saat 
myös esim kausikorttialennuksia ja vuokrata 
lumiturvallisuuskalustoamme. Hauskanpi-
to mitä mainioimmassa seurassa on taattua 
rinteessä ja sen ulkopuolella! YKHS on oikea 
valinta kun haluat reissuun lähelle tai kauas! 
Www.ykhs.fi pitää sinut ajantasalla kaikesta 
tarvittavasta ja sähköpostista ykhs@ykhs.fi 
tavoitat seuramme kaikki toimijat.

Kaudella 2010-2011 YKHS järjestää jäsenil-
leen ainakin seuraavat reissut:

Hemavan Student Ski

Tammi-helmikuun vaihteessa Ruotsin He-
mavanissa järjestettävä legendaarinen opis-

kelijoiden laskettelutapahtuma, jonne tulee 
osallistujia myös Ruotsista ja Norjasta. Hiih-
to on hyvää, after ski mieletöntä. Usein myös 
before ja during ski. Hyvää harjoittelua alp-
pimatkaa varten.

Alppimatka

Helmi-maaliskuussa (suunnittelu vielä kes-
ken) järjestettävä laskureissu Keski-Euroop-
paan. Matkakohde ei vielä ole varmistunut, 
mutta aikaisempien vuosien matkakohtei-
den (Chamonix, Verbier, Engelberg, Flachau, 
Andermatt...) tapaan on taas luvassa mie-
leenpainuva reissu! Kohteissa on viihdyt-
ty hyvin sekä rinteillä, niiden ulkopuolella 
puuterilumella, sekä koko porukan voimin 
afterskissä. Hemavan ja Alppimatka ovat ne 
jutut joista puhutaan ja mistä kuulet par-
haimmat tarinat!

Avoimet kansalliset  

Keväällä järjestettävä päiväreissu johonkin 
Rukalle. Samalla kisaillaan leikkimielisesti 
yliopiston mestaruuksista pujotteluradalla 
mitä erilaisimmissa sarjoissa. Rukan kesä-
mäki tarjoaa kesäkuussa oivan viimeisen 
voitelun laskukaudelle!

Tervetuloa yliopistoon ja mukaan toimin-
taamme!

YKHS:n hallituksen ja toimihenkilöiden puo-
lesta,
Pekka Pönkänen
Puheenjohtaja
Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry
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Heipä hei!

Talven lähestyessä itse kukin saattaa havaita 
yliopiston parkkipaikkojen lähettyvillä mys-
tistä toimintaa. Koneen ja Prosessitekniikan 
hallien välissä pyörii monen näköistä väkeä 
heittelemässä isolla kapulalla pieniä kapu-
loita pois lumeen piirretyistä neliöistä. Ei, ne 
ihmiset eivät ole kylähulluja. Tuo toiminta 
on nimittäin vanhaa karjalaista perinnettä 
kyykän muodossa.

Kyykkä on lajina siis aika iäkäs, mutta yliopis-
toympyröissä se elää kuin nuori ja innokas 
opiskelija. Kuten sinäkin! Jopas on sattuma. 
Oulun yliopistolla kyykkätoimintaa ylläpitää 
ja järjestää Oulun Akateeminen Mölökky- ja 
Kyykkäseura, eli OAMK ry. Jostain kumman 
syystä nimi saattaa aiheuttaa hämäännys-
tä joissakin piireissä, mutta ei anneta sen 
häiritä. Vuosittain OAMK järjestää nimensä 
mukaisesti kyykkään ja mölökkyyn liittyvää 
toimintaa laidasta laitaan. Suurimpana ko-
konaisuutena on joka vuosi pelattavat Oulun 
Kyykkäliigan sarjat. Sarjoja on kaksi, joista 
A-sarjassa pelaavat ne joukkueet, jotka tah-
tovat pelata enemmän pelejä kovatasoisten 
joukkueiden kanssa. B-sarjassa joukkueet 
pelaavat hieman vähemmän pelejä, ja mu-
kana on paljon eritasoisia joukkueita. Ajal-
lisesti sarjat sijoittuvat Marraskuulta Maa-
liskuuhun. Lisäksi vuosittain järjestetään 
myös Pikkujoulukyykkä, Fuksikyykkä, Pa-
rikyykkäliiga, Henkilökohtaisen kyykän lii-
ga, Wappukyykkä, Mölökkyturnauksia sekä 
mahdollisesti muita pienempiä tapahtumia. 
Pelattavaa siis riittää vaikka muille jakaa. 
Tämän ansiosta olemmekin yksi yliopiston 
aktiivisimmista ja suurimmista harrastejär-
jestöistä. Päällimmäisenä kaikilla on aina 
nauttiminen pelistä, ulkoilmasta ja hyvästä 
seurasta. 

Vuosittain kevättalvella pelataan myös suuri, 
kaikille avoin mestaruusturnaus, jossa kaik-

ki halukkaat pääsevät mittelemään parhau-
desta koko päivän kestävässä tapahtumas-
sa. Viime vuonna tämä turnaus järjestettiin 
toista kertaa ”World Cup of Kyykkä” -nimellä, 
ja molempina vuosina mukana on ollut en-
nätyksellisen paljon joukkueita. WCOK-päivä 
huipentuu luonnollisesti loistaviin loppubi-
leisiin, sopivaksi katsottuun yökerhoon. Ensi 
keväänä on siis jälleen odotettavissa huikeaa 
menoa ja meininkiä.

Kyykkä on tuntematon laji, mutta kokeilemi-
nen kiinnostaisi? Eipä hätää. OAMK järjestää 
syksystä lähtien Sunnuntaikyykkiä, joissa jo-
kainen voi käydä kokeilemassa lajia, ja siten 
rakastumassa siihen ikuisesti. Sunnuntai-
kyykät järjestetään ennen lumen tuloa Nors-
sin sorakentällä säiden niin salliessa. Lumen 
tultua siirrymmevakiopaikallemme Koneen 
ja Prosessitekniikan hallien väliin. Siellä si-
jaitsee myös armas kotikolomme kyykkä-
koppi, jossa säilytämme pelivälineitämme. 
Tarkempaa tietoa OAMK:sta ja pelailuista 
saa osoitteesta www.oamk.oulu.fi, liittymäl-
lä irkissä kanavalle #oamk tai liittymällä 
seuran jäseneksi ja sitä kautta postilistoil-
lemme. Ja mikä parasta, jäsenyytemme on 
täysin ilmainen!
Voi veljet!

Nähdään kyykkäkentillä!
Terveisin,
Puheenjohtaja Jarno Seppänen & Mölökky-
vastaava Atte Aunola, OAMK ry
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Vuosi sitten istuin samassa tilanteessa 
kanssanne. Kädessäni oli tyhjä fuksipas-
si ja olin tuntemattomien kasvojen ym-
päröimä. Enpä olisi uskonut, että viikon 
päästä viilettäisin fuksisuunnistuksen 
merkeissä pitkin kaupunkia tiiviissä po-
rukassa ja parin kuukauden päästä olisin 
valmis sovittelemaan teekkarilakkia pää-
häni pisteiden puolesta. Alku voi tuntua 
kankealta, mutta on hyvä muistaa, että 
olette kaikki samassa tilanteessa.

Opiskelun vaativuus yliopistossa tuli it-
selleni aluksi pienenä yllätyksenä. Tu-
lette huomaamaan, että kaikki kurssit 
eivät olekaan aivan läpihuutojuttuja ja 
töitä joutuu oikeasti tekemään saadak-
seen noppia. Ei kuitenkaan kannata heti 
luovuttaa, jos jotkut asiat eivät mene 
heti jakeluun.. Itselleni esimerkiksi mat-
riisialgebra alkoi vasta aueta, kun kurs-
si oli jo hyvän tovin ollut suoritettuna. 
Pientä haastetta joillekin tuottaa myös 
se, kun on itse täysin vastuussa opiske-
lusuorituksistaan. Hyväksi havaittu kei-
no on kokoontua muiden opiskelijoiden 
kanssa pohtimaan tehtäviä. Tätä kautta 
muodostaa uusia ystävyyssuhteita ja on-
gelmatkin ratkeavat paremmin porukas-
sa. Ja jos kahvi ei satu maistumaan, kan-

nattaa eksyä kiltikselle ainakin sen takia, 
että aina löytyy joku vanhempi tieteen-
harjoittaja auttamaan ongelmien ratko-
misessa! Kokeiltu on –  eikä edes tarvinut 
räpsytellä silmiä avuttoman näköisenä.

Suurin osa varmasti odottaa jo innolla 
ensikosketustaan teekkarikulttuuriin. 
Älkää missään nimessä jättäkö alkuvuo-
den suuria tapahtumia välistä: kiltanne 
fuksi-info, Vulcanalia ja fuksisuunnistus! 
Näiden jälkeen itselläni oli jo kasassa 
sylillinen uusia ystäviä. Pisteitäkin alkoi  
huomaamatta kertyä passiin, kun alussa 
tuli kierrettyä kaikki tapahtumat. Oike-
astaan se jäi päälle koko vuodeksi, mutta 
hetkeäkään en ole katunut! Toinen var-
ma keino tutustua myös muiden kiltojen 
fukseihin ja vanhempiin tieteenharjoit-
tajiin on lähteä nakkihommiin mukaan. 
Työvoimana oleminen ei kuulosta järin 
houkuttelevalta ja aluksi sinne lähtikin 
vain fuksipisteiden toivossa, mutta myö-
hemmin tuli todettua, että tiskin toisella 
puolella voi olla aivan yhtä hauskaa! Näi-
tä hommia tuleekin fuksivuodesta eniten 
ikävä, sillä nakkiin tuli lähdettyä, vaikka 
fuksipassin jokerikohdat olivat jo täytty-
neet.

SUPERFUKSIN TERVEISET
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Fuksivuoden kohokohta on tietysti lakin 
saaminen vappuna, mutta väliin mahtuu 
muutama muukin fukseille tärkeä tapah-
tuma; fuksicursio ja -sitsit, jotka toimivat 
hyvänä johdatuksena teekkarielämään. 
Näitä et halua missata! Jo kaikkien ai-
emmin mainittujen tapahtumien lisäksi 
omasta fuksivuodesta mieleen pomppaa 
parhaimpina kokemuksina speksit, SIK-
OTiT Kotimaan Pitkä ja kiltatoimintaan 
mukaan lähteminen.

Uskaltakaa rohkeasti lähteä kaikkeen 
mukaan! Voin taata, että tulette koke-
maan yhteisöllisyyttä, jollaiseen ette ole 
aiemmin törmänneet ja teekkarikulttuuri 
tempaa varmasti monet mukaansa. Eikä 
pidä myöskään unohtaa, että fuksivuosi 
on vain kerran elämässä, joten ottakaa 
siitä kaikki ilo irti! Tasapaino opiskelun ja 
rientojen välillä on mahdollista löytää ;) 

Näkyillään syksyn tapahtumissa ja toivo-
tan teille kaikille ikimuistoista vuotta!

Sofia Mäkikyrö
sähköteekkari
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Fuksipassi on koottava pahviläpyskä, todellinen insinööritaidon helmi, 
jonka yhdeksään eri kategoriaan kerätään fuksipisteitä mitä erilaisim-
mista tapahtumista, tehtävistä ja asioista. Jokainen fuksi saa passinsa 
pienryhmäohjaajaltaan, heti syksyn alussa. Passi on koottava oikein ja 
pidettävä ehjänä - älä pese passia pesukoneessa!

mIKä ON FUKSIpASSI?
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FUKSIpASSIN KOKOAmINEN
Leikkaa pitkin paksuja viivoja niin saat 3 pahvinpalaa, joista suurim-
massa on kahdeksan rakoa. Pujota pala, jossa lukee ”1. Ansio”, isoim-
man palan rakojen toiseen reunaan vuorotellen liuskojen eri puolil-
ta siten, että sivu 1 tulee sivun 3 päälle. Toinen paloista pujotetaan 
vastakkaiseen reunaan, pujottamien kuitenkin aloitetaan eri puolelta 
kuin edellinen, jolloin sivu 6 tulee sivun 4 alle. Nyt sinulla on oma 
12-sivuinen fuksipassi!

mITä OVAT FUKSIpISTEET?
Fuksit keräävät passeihinsa tarvittavan määrän pisteitä saadakseen 
ensimmäisenä Wappunaan Teekkarilakin, edellyttäen tietenkin, että 
myös uinti on suoritettu. Pisteitä saa erilaisista tehtävistä ja suorituk-
sista passiin merkityn tummennuksen mukaan. Tarkemmat ohjeet 
passin käytöstä, pisteiden antajista, merkkaamisesta ja passin kohti-
en merkityksestä löydät seuraavalta aukeamalta.

VAATImUKSET TEEKKARIlAKIN SAAmISEKSI
Tekniikan ylioppilas olet heti, kun otat opiskelupaikan vastaan ja 
marssit yliopiston ulko-ovesta sisään, mutta Teekkarilakin, ja sen 
tuoman arvonimen Teekkari, saat aikaisintaan Wappuaamuna. Arvo-
nimeen Teekkari kuuluu vastuu tuntea Teekkariperinteitä, ja tämän 
takia vaadimme fuksipassiin kerätyksi vähintään 32 fuksipistettä ja 
4p / sarake, 8 ensimmäiseen sarakkeeseen, 9. sarake on vapaaehtoi-
nen. Fuksipisteiden kerääminen on helppoa, ja enimmäkseen muka-
vaa, 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 hä-
peällisessä surulakituksessa äitienpäivänä. Näin voi myös käydä jos 
erehtyy syystä tai toisesta nukahtamaan Wapunpäivän vastaisena 
yönä, eikä ole Rauhalan pihalla lakkiaan noutamassa Wapunpäivän 
aamuna klo 04.30. 

Muista kuitenkin, ettei fuksipisteitä, Teekkarilakkia ja oikeutta nimi-
tykseen Teekkari ole tarkoitus tavoitella kulmat kurtussa vaan posi-
tiivisella asenteella ja iloisin mielin!
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Pisteidenanto-oikeudet: 
Maksimissaan 3 pisteen anto-oikeus OTY:n hallituksella (ei hallitusfukseilla), 
kaikkien Teekkarikiltojen sekä Teekun PJ:lla, Fuksijaoksella sekä TeekkariLupin 
hallituksella. 
Maksimissaan 2 pisteen anto-oikeus Teekkarikiltojen ja Teekun hallituksilla (ei 
hallituksiin kuuluvilla fukseilla) ja pienryhmäohjaajilla. 

Jokerikohtiin merkatut suositukset ovat vain ehdotuksia pisteiden ansaitsemiseen 
edellytettävistä tehtävistä. Pyritään kuitenkin merkitsemään ylimääräisistä 
nakkihommista ansaitut jokeripisteet pistei denantajan harkintakyvyn mukaan 
sopivimpaan kategoriaan. Jokeripisteitä ei voi merkata muihin kuin jokeriksi 
merkattuihin kohtiin.

Epäselvissä tilanteissa ottakaa yhteyttä Fuksijaokseen.

1. Ansiot
(3p) PK1 / RAKFYS: Matematiikan peruskurssi I:n suorittaminen välikokeilla 
syyslu ku kau del la. Ark kareille Rakennusfysiikanperusteet. 
(2p) 15 opintopistettä: On todistettavasti saanut suoritettua 15 opintopistettä 
(2p) Fuksilauluilta: Osallistuminen OTY:n järjestämään erityisesti fukseille suun-
nat tuun lauluiltaan 
(1p) Teekkarikulttuurikoulutus: Osallistuminen OTY:n järjestämään Teekkari-
kult tuu ri kou  lu tuk seen
(1p) Teekkarihaalarit: Oman kiltahaalarin lunastaminen ja käyttö
(1p) Pienryhmäohjaus: Osallistuminen vähintään kahdeksaan pienryhmäohjaus-
kertaan 
(1p) Oikein koottu passi: Fuksipassi on oikein koottu
(max 3p) Jokerisuositus: Hyväntekeväisyys, esim. verenluovutus

2. Teekkarikulttuuri 
(3p) Sitsit: Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön sitsitilaisuuteen
(2p) Jäynä: Jäynän tunnusmerkit täyttävän toiminnan suorittaminen. Osallistuminen 
jäy nä kisoihin
(2p) Laulumarathon: Aktiivinen osallistuminen laulutapahtumaan 
(1p) Laulukoe: Ulkomuistista laulettu Teekkarihymni sekä Laulukalusta oman 
killan kiltalaulu ja kolmas vapaavalintainen viisu vähintään kahden Teekkarin 
läsnäollessa, joista toisella täytyy olla oikeus myöntää 3 pistettä. Laulukokeen voi 
suorittaa pareittain
(1p) NääSpeksi: Speksin seuraaminen / työskentely speksin hyväksi
(1p) TeekkariSpeksi: Speksin seuraaminen / työskentely speksin hyväksi
(1p) Fuksilakki: Lakinlaskiaisissa fuksikasteen yhteydessä vastaanotettu lakki
(max 3p) Jokerisuositus: Osallistuminen valtakunnalliseen tai pai kalliseen 
Teekkari tem pauk seen tai -jäynään
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3. Yhdistystoiminta 
(3p) Teekkarilakkitilaus: Lakkitilauksen jättäminen OTY:n toimistoon
(2p) Kilta-aktiivi: Fuksin lähtiessä mukaan oman kiltansa tahi Oulun Teekkari yh-
dis tyk sen hallitukseen/toimihenkilöksi.
(2p) OTY:n kokous: Läsnäolo alusta loppuun OTY:n kokouksessa
(1p) Teekkarikortti: Teekkarikortin (OTY:n jäsenkortti) lunastaminen 
(1p) TEK:n jäsen: Liittyminen Tekniikan Akateemiset -liiton jäseneksi 
(1p) Edarivaalit: Äänestys edustajiston vaaleissa
(1p) Muu järjestötoiminta: Osallistuminen muiden opiskelijajärjestöjen (TeeKu, 
Teek   ka ri torvet, Teekkarilupi tms.) toimintaan 
(max 3p) Jokerisuositus: Liittyminen pallontallaajat.net:n ylläpidosta huolehtivaan 
tiimiin

4. Kiltatoiminta 
(3p) Fuksilakin käyttö: Fuksilakin tarkoituksena on harjoitella tulevaa varten eli 
oppia kantamaan sitä samanlaisella arvostuksella kuten Teekkarilakkia. Fuksilakkia 
saa pitää tapahtumissa, joihin on myönnetty lakkilupa.  Kohtaan saa siis pisteen 
per käytetty tapahtuma, max 3pistettä. Todistettu lakinkäyttö kuitataan todistajan 
nimikirjaimilla. Todistajaksi kelpaa kaikki pisteenanto-oikeutetut.
(2p) Vaalikokous: Läsnäolo alusta loppuun killan vaalikokouksessa 
(2p) Killan oma: Oman killan hyväksi suoritettu isompi nakkihomma
(1p) Wappuinfo: Osallistuminen killan järjestämään Wappuinfoon
(1p) Fuksi-info: Osallistuminen killan järjestämään, fukseille tarkoitettuun tie-
donjakotilaisuuteen / saunailtaan 
(1p) Vuosikokous: Läsnäolo alusta loppuun killan vuosikokouksessa 
(1p) Hallituksen kokous: Läsnäolo alusta loppuun killan hallituksen kokoukses sa 

5. Pippalot
(3p) Fuksisuunnistus: Osallistuminen muun pienryhmäsi mukana syyskuussa jär-
jes tet tä vään ras timuotoiseen hauskanpitoon
(2p) Lakinlaskiaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämiin lakinlaskiaispippaloihin
(2p) Picojoule: OTY:n järjestämät pikkujoulubileet
(1p) PikkuWappu: OTiT:n järjestämät pippalot
(1p) Laskiaisbileet: Konekillan järjestämät bileet laskiaisena
(1p) Kaamoksen Kaatajaiset: SIK:n järjestämät pippalot maaliskuussa
(1p) ValeWappu: Optiemin ja Ympin järjestämät pippalot Aprillipäivänä

6. Urheilu 
(3p) Lumenveistokisat: Mukana toteuttamassa lumiveistosta 
(2p) Fuksiurheilukisat: Osallistuminen syksyllä järjestettävään urheilukilpailuun 
(2p) Laskiaismäki: Osallistuminen laskiaismäkijoukkueeseen standard-sarjassa tai 
modified-luokan las ku  välineen tekemiseen
(1p) Kyykkäkisat: Osallistuminen kyykkäkisoihin esim. Fuksikyykkä, WCOK, killan 
mestaruus kyykkä, wappukyykkä
(1p) Sunnuntaikyykkä: Osallistuminen jonakin sunnuntaina OAMK:n sunnuntai-
kyyk kään 
(1p) OTYmpialaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämään moniotteluun 
(1p) Ympärihiihdot: Osallistuminen hiihtojoukkueeseen
(max 3p) Jokerisuositus: Osallistuminen johonkin muuhun urheilutapahtumaan 
esim. Tervahiihto, Ratikan mestrikisat
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7. Verkostoituminen
(3p) Fuksicursio: Killan fuksicursiolle osallistuminen.
(2p) Muu cursio: Osallistuminen jollekin muulle Teekkareiden excursiolle 
(2p) KV-toiminta: Osallistuminen johonkin kansainvälistymistä tukevan järjestön 
toimintaan tai kokoukseen (esim. Erasmus, AIESEC, Cafe Lingua). 1 piste per kokous
(1p) Yritysvierailu: Osallistuminen yritysvierailulle
(1p) Kiltis- ja kaupunkikierros: Osallistuminen tu tus tu  miskierrokselle kilta huo-
neisiin, kaupunkiin ja keskustan ravitsemus liikkeisiin
(1p) Oton päivä: Osallistuminen Oton päivän viettoon
(1p) Kotiruokakurssi: Osallistuminen TTK:n ja OTY:n järjestämälle koti ruo ka kurs-
sil le 
(max 3p) Jokerisuositus: Osallistuminen Ystävällisen Kau no Hiih to Seu ran jär jes tä-
mäl le hiihtoreissulle

8. Yhteinenhyvä
(3p) Teekkaritalotalkoot: Osallistuminen Teekkaritalon kunnostus- / sii vous tal-
koi siin
(2p) PESTI-päivien järjestely: Mukana järjestämässä PESTI-päiviä 
(2p) Tempaus: Tempauksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa, ei myönnetä kän ni-
ses  tä toilailusta 
(1p) Juttu kiltalehteen: Omakätisesti kirjoitettu juttu tai piirretty kuva oman kil lan 
kil ta lehteen, OTY:n Teksuutimiin tai Wappulehti Ööpiseen 
(1p) Abipäivien järjestely: Oman killan esitteleminen tai muuten järjestämiseen 
o sal listuminen 
(1p) Pippalon järjestely: Pippaloiden järjestelyissä mukanaolo (esim. li pun myynti) 
(1p) Edustustehtävä: Osakseen koituneen edustustehtävän kunniakas suorit ta mi-
nen (esim. lukiovierailu)
(1p) Jokerisuositus: Liittyminen Teekkaritalon ylläpitä misestä huolehtivaan Lu pi-
toi mi  kuntaan 

9. Hippalot
(3p) Vuosijuhlat: Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön vuosijuhliin 
(2p) Vulcanalia: Ylioppilaskunnan järjestämät lukuvuodenavajaisbileet 
(2p) Killan pikkujoulut: Killan omiin pikkujouluihin osallistuminen 
(1p) Barbaariset Bakkanaalit: Arkkareiden järjestämät bileet 
(1p) MallasAppro: Arvosanan suorittaminen ja bileisiin osallistuminen Prosen jär-
jes tä mäs sä MallasApprossa 
(1p) Akateemiset Alkajaiset: Ympin ja Optiemin järjestämät syksyn ensim mäiset 
Teek ka ribileet 
(1p) Poikkitieteelliset bileet: Osallistuminen bileisiin, joissa ainakin yksi jär jes tä-
jis tä on muu kuin Teekkarikilta 
(max 3p) Jokerisuoritus: Lähde vaikka GOOMille!
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