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Tervetuloa uusi fuksimme!

Onnittelut valinnastasi opiskella tekniikkaa Oulun yliopistossa noin 530 muun uuden 
opiskelijan joukossa! Hyvien työllistymisnäkymien lisäksi meillä tekniikan opiskeli-
joilla on hienoja, vanhoja perinteitä ja kyky pitää hauskaa tempausten, jäynien, speks-
ien, juhlien ja urheilun muodossa – kuten varmasti ensimmäisen opiskeluvuotesi ja 
tämän opuksen myötä tulet huomaamaan. Meillä opiskeluun kuuluu olennaisesti myös 
yhdessäolo ja hauskanpito.

Kuten varmaan tiesitkin, opiskelu tekniikalla on perinteiden ja kulttuurin takia erilais-
empaa kuin useilla muilla koulutusaloilla. Sinä, ensimmäisen vuoden opiskelija olet 
fuksi, joka pääsee tutustumaan Teekkariuteen fuksivuotesi aikana. Jos suoriudut ansioi-
tuneesti fuksipisteiden keräämisestä ja käyttäydyt Teekkarille sopivalla tavalla, myös 
sinut ensi Wappuna kastetaan Teekkariksi.  Eli Teekkarin arvonimeä ei anneta suoraan 
tekniikalla opiskelun myötä, vaan sinun täytyy se teoillasi ansaita. Fuksipassi, johon 
keräät fuksivuotesi aikana fuksipisteitä, jaetaan sinulle tämän opuksen myötä. Suo-
sittelen, että osallistut avoimin mielin mahdollisimman moniin tapahtumiin, sillä täl-
löin saat kerättyä vaadittavat 32 fuksipistettä ennen kuin huomaatkaan. Fuksipisteiden 
keräämisen lisäksi fuksivuotesi Wappuna pääset suorittamaan erilaisia perinteisiä ritu-
aaleja, joilla siirrytään fuksiudesta Teekkariuteen. Voin jo etukäteen kertoa, että nämä 
rituaalit tulevat varmasti olemaan fuksivuotesi kohokohtia.

Mutta myös syksyllä pääset tutustumaan muihin fukseihin, Teekkareihin ja Ouluun. 
Yksi alkusyksyn suurimmista ja myös hauskimmista tapahtumista on Fuksisuunnis-
tus, johon suosittelen joka ikisen osallistuvan pienryhmänsä kanssa! Lisäksi syksyllä 
järjestetään Fuksilakitus Lakinlaskijaisten yhteydessä, jossa sinulle jaetaan jo pitkän 
perinteikäs fuksilakki, jolla pääset harjoittelemaan Teekkarilakin, Teekkarin tunnetuim-
man tunnuksen, käyttöä. Ja toivottavasti matkan varrelta tarttuu myös uusia elinikäisiä 
tuttuja ja ystäviä.

Tähän kaikkeen sinun ei tarvitse kuitenkaan tutustua yksin, vaan sinua auttamassa on 
pienryhmäohjaajasi, fuksivastaavasi ja OTY:n fuksiohjaaja. Oulun Teekkariyhdistyksen 
alaisuudessa toimii lisäksi Fuksijaos, joka koostuu Teekkarikiltojen fuksivastaavasta ja 
–apurista ja jonka puheenjohtajana toimii OTY:n fuksiohjaaja. Fuksijaos järjestää nämä 
syksyn isoimmat tapahtumat ja on huolehtimassa sinun viihtyvyydestäsi Teekkareiden 
joukossa. Tämän vuoden fuksijaoslaiset tunnistat haalareiden kultaisen keltaisesta fuk-
sijaosnauhasta.
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Myös tämä opus on kasattu helpottamaan siirtymistäsi meidän Teekkareiden jouk-
koon. Opukseen on kasattu tärkeimmät tiedot Oulun Teekkariyhdistyksestä, Oululai-
sista Teekkariperinteistä, fuksiperinteistä, Teekkarikilloista, harrastejärjestöistä, meidän 
ammattiliitostamme TEK:istä, toki unohtamatta itse opiskelua Oulun yliopiston tek-
nillisessä tiedekunnassa. Opuksessa on paljon asiaa (kaiken muun uuden informaation 
lisäksi), mutta lue se silti ajatuksen kanssa läpi, niin tiedät, mitä Teekkarit tarkoittavat 
puhuessaan prujuista, IAET-kassasta tai vaikka superfuksista. Kun olet opuksen lukenut 
läpi, pistä se talteen, sillä asioita  on välillä hyvä palautella mieleen.

Ennen kaikkea toivon, että tulet viihtymään tekniikalla. Vaikkakin OTY:n toiminta kes-
kittyy paljon vapaa-aikaan, muista myös opiskella. Löydä omat opiskelutavat, ja keinot 
pitää sekä hauskaa että oppia – vaikka luulisi, se ei ole mahdotonta. Ystävysty muiden 
fuksien ja Teekkareiden kanssa, sillä opinnoissa ystävien tuki ja neuvot usein autta-
vat. Tai ainakin sitten tiedät jonkun, jonka viereen mennä luennolla istumaan. Kysy 
apua fuksijaoslaisilta tai muilta Teekkareita, jos jokin mietityttää Teekkarikulttuurissa, 
opinnoissa tai Oulussa. Tähän loppuun tärkein vinkki, jonka itse sain fuksivuotenani ja 
haluan jakaa sinulle: Fuksivuosi on kerran elämässä – ota ilo irti ja osallistu erilaiseen 
toimintaan. Voisin vaikka vannoa, että tuleva vuosi on opiskeluaikasi paras!

Tarja Männistö
Oulun Teekkariyhdistys
Fuksiohjaaja
fuksiohjaaja@oty.fi
0400473807
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Heipä hei fuksipallero!

Se on täällä taas! Nimittäin syksy. Ja se tarkoittaa uuden lukuvuoden aloitusta.

Teille, arvoisat uudet fuksit, lukuvuoden aloitus tarkoittaa lukemattomia eri infotilaisuuksia, 
joissa jaettavan informaation määrä ylittää moninkertaisesti hyvän maun rajat ja luultavasti 
olette tilaisuuksien jälkeen enemmän pihalla, kuin ennen niitä.

Mutta ei hätää! Luultavasti kaikki muutkin fuksit ovat aivan yhtä retkellä kuin sinä. Teitä 
varten on olemassa paljon ihania ihmisiä, jotka auttavat ja joilta saa kysyä ihan mitä vain. 
Läheisin teille on oma PRO eli pienryhmänohjaajanne. Hän on alkanut tehtäväänsä, koska 
kokee teidän auttamisenne tärkeäksi ja ymmärtää pienryhmän merkityksen. Menkää siis joka 
paikkaan, mihin hän pyytää ja tutustukaa etenkin oman pienryhmänne kesken.

PRO:n lisäksi teitä auttaa oman kiltanne hallitus, joka järjestää teille kaikenlaista kivaa teke-
mistä ympäri lukuvuoden, sekä ylläpitää kiltahuonetta, joka on kaikkien kiltalaisten yhteinen 
olohuone. Killan hallituslaiset saattavat näyttää pelottavilta, mutta se on vain kuori pehmeän 
sisustan ympärillä. Menkää siis rohkeasti juttelemaan ja tutustumaan!

Kaikkien Teekkarikiltojen kattojärjestönä toimii Oulun Teekkariyhdistys eli OTY, joka 
vaalii oululaista Teekkarikulttuuria ja -perinnettä sekä järjestää tapahtumia kaikille Teek-
kareille ja fukseille. Toisaalta OTYn bileiden korkean tason, kovan meiningin ja komeiden 
miesten vuoksi myös muut opiskelijat yliopistolta janoavat päästä mukaan, kuten tulette 
huomaamaan. OTY omistaa Teekkaritalon, joka on mitä parahin paikka näiden komeiden 
miesten bongailuun. Ja on siellä naisiakin.

OTYlläkin on hallitus, mutta pelottavan sijaan olemme jumalallisen kauniita, joten meille on 
suorastaan ilo tulla juttelemaan!

Tämä maailmanlopun vuosi 2012 on kaikille Suomen 
Teekkareille erityisen merkityksellinen, sillä 
Teekkarius Suomessa täyttää huikeat 140 vuotta!

Mitä se Teekkarius sitten on? Tulkaa mukaan 
toimintaan niin näytämme teille!

Tero Marin
OTY puheenjohtaja 2012

6



OTY
Oulun Teekkariyhdistys ry toimii kaikkien Teekkarikiltojen yhteistyö-
elimenä. OTY:n tehtävänä on järjestää Teekkareiden yhteisiä tapahtumia, 
pitää yllä yhteistyötä muihin teekkariyhteisöihin Suomessa, muiden alo-
jen opiskelijoihin, tiedekuntaan sekä jäjestöömme Tekniikan Akateemisiin, 
TEK:iin.
Maksettuasi OTY:n ainaisjäsenmaksun saat monenlaisia hyötyjä jäse-
nyydestäsi. Merkiksi jäsenyydestäsi saat jäsentarran, jolla saat alennuksia 
muun muassa OTY:n järjestämien tapahtumien pääsymaksuista. Jäsenmak-
suun sisältyy myös Teekkareiden oma laulukirja, Laulukalu. Jäsenyyden 
myötä sinulla on mahdollisuus tilata myös Oululainen Teekkarilakki.
Kaijonharjussa sijaitsee OTY:n taloprojektin tuloksena syntynyt Teekkari-
talo. Talo on valmistunut vuonna 1993 useiden materiaali- ja rahalahjoi-
tusten myötä sekä luonnollisesti siihen on uhrattu myös mittaamaton määrä 
talkootyötunteja. Vaikka talo onkin täydessä käyttökunnossa tarvitsee se 
silti aina kunnossapitoa, josta vastaa OTY:n alainen Teekkarilupi. Taloa 
vuokrataan myös ulkopuolisille, mutta sieltä löytyy aina tilaa opiskelijoiden 
illanvietolle, sitä vartenhan se on rakennettu. OTY:n toimisto sijaitsee Teek-
karitalon yläkerrassa.
OTY:n tiedotuskanavina toimivat nettisivut, ilmoitustaulut ja sähköposti. 
Liity siis kiltasi postituslistalle, sillä sitä kautta tieto kulkee sinulle varmim-
min. Lisäksi OTY:lla on oma lehti, Teksuutimet, joka ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Käy lukemassa lisää OTY:sta uudistetuilta sivuiltamme: 
www.oty.fi.
OTY:een kuuluu seuraavalla sivulla esittelyssä olevan hallituksen lisäksi 
myös erilaisia toimikuntia, kuten fukseille suunnatut tapahtumat organisoiva 
Fuksijaos ja Wappua valmisteleva WappuComitea, opintoasioista huolehtiva 
TeKolupi sekä Tempaus- ja kulttuuritoimikunta. Jos yhdistystoiminta kiin-
nostaa sinua, liity ihmeessä joukkoomme!

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

Tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle! Tämä ma-
ailman pohjoisin arkkitehtiosasto sijaitsee Oulun ydinkeskustassa omassa kort-
telissaan luoden uniikin minikampuksen. Korttelin rakennukset luovat kattavan 
kuvauksen arkkitehtuurin eri kausilta useine eriaikoihin rakennettuine rakken-
nuksineen. Teidän kotiluokkanne sijaitsee Oulun Yliopiston alkuperäisessä 
päärakennuksessa, joka sai arvoisensa kasvojenkohotuksen kuluneen kesän ai-
kana. Piirustusluokissa vietetään paljon aikaa erityisesti parina  ensimmäisenä 
opiskeluvuotena ja jokainen vuosikurssi onkin muokannut luokkansa juuri it-
sensä näköiseksi. 
  
Oulun arkkitehtikilta on pienestä koostaan huolimatta aktiivinen ja aikaansaava 
opiskelijajärjestö, jonka lämmin yhteishenki luo kannustavan ja mukaansa tem-
paavan työympäristön. Vuosikurssit hitsautuvat tiukasti yhteen ja pienessä kill-
assa kaikki tuntevat toisensa. Erityisesti Wappuna arkkarit tunnistaa enemmän 
tai vähemmän valkoisina hohtavista haalareista. 
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Syksyn kohokohtana uusille fukseille (eli teille) järjestetään perinteinen excur-
sio Hailuotoon, missä viimeistään opitte tuntemaan koko vuosikurssinne. Muita 
Arkkitehtikillan järjestämiä tapahtumia ovat mm. Barbaariset Bakkanaalit ja 
killan legendaariset pikkujoulut. Keskeisenä tapahtumapaikkana on teillekin 
hyvin tutuksi tuleva 1800-luvulla rakennettu kiltatalo Pikisaaressa, aivan kes-
kustan tuntumassa. Talolla järjestetään viikoittain saunailta, jossa on mukava 
viettää aikaa ja tutustua kanssaopiskelijoihin. Kilta tarjoaa myös monipuoliset 
liikuntamahdolliosuudet liikuntavuorojen muodossa. Luvassa on mm. koripal-
loa, futsalia, salibandya ja avantouintia. 
 
Me fuksivastaavat sekä pienryhmäohjaajat huolehdimme teistä koko fuksi-
syksyn, joten apua löytyy aina. Vertaistukea löytyy myös vastikään uusituilta 
nettisivuiltamme 
www.oulunarkkitehtikilta.net. Käykääpä rekisteröitymässä foorumillemme 
mieluiten heti!
 
Ikimuistoisi hetkiä ja mahtavaa fuksivuotta toivottavat 
Pauli ja Aino 
fuksivastaava@oulunarkkitehtikilta.net
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KONEKILTA

Tervehdys kaikille uusille fukseille. Täytyy sanoa että tehän oletta hienon alan 
valinneet, mutta sen varmaan jo tiesittekin. Muuta ette varmaan vielä sitte 
tiedäkään, mutta tulette kyllä oppimaan seuraavan kiihkeän sekä toiminnantäy-
teisen fuksivuoden aikana. Tästä pidämme huolen me, eli konekillan fuksio-
hjaaja ja fuksipaimen.

Nyt teillä on mahdollisuus liittyä  Oulun yliopiston koneinsinöörikillan, Ou-
lun suurimman 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 saunailtoja, excursioita, bil-
eitä, kiltailtoja jne. Kaikkea mikä edesauttaa teitä sopeutumaan Ouluun, koneen 
opiskelijaporukkaan ja itse ammattialaanne. Kiltaan valitaan joka vuosi uusi 
hallitus sekä toimihenkilöt. Myös fuksit ovat erittäin tervetulleita kiltatoiminta-
an 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 tervetulleita. Muita kulkuneu-
vojamme ovat maastoauto Mellakka, moottoripyörä Jawa sekä pari potkulautaa 
jotka kaikki ovat kiltalaisten käytössä. Rassailusta kiinnostuneet fuksit ovatkin 
tervetulleita pitämään huolta ajokkiemme hyvinvoinnista vanhempien tieteen-
harjoittajien johdolla.  

 

16



Fuksivuoden aikana Sinusta kasvatetaan touhukas ja aktiivinen koneteekkari, 
jonka merkiksi saat Wappuaamuna valkoisen teekkarilakin, jota komistaa hieno 
konekillan kokardi. Sitä ennen sinulla on kuitenkin paljon tekemistä. Aktiivisu-
us kiltatoiminnassa ja fuksivuoden tapahtumiin osanotto helpottaa myös uusiin 
kavereihin tutustumista joiden avulla myös itse opiskelu sujuu huomattavasti 
vaivattomammin.

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

Terveisin

Joni Kemppainen   Ilona Hautamäki
Fuxivastaava    Fuxipaimen
fuksiohjaaja@palkki.oulu.fi  fuksipaimen@palkki.oulu.fi
050-5360061    0400-974167
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    Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa!

Tietotekniikan opiskelijana pääset jäseneksi Oulun yliopiston toiseksi suurim-
paan kiltaan, Oulun Tietoteekkarit ry:hyn, joka tunnetaan tuttavallisemmin 
nimellä OTiT. Tänä vuonna 24 vuotta täyttävä kiltamme edustaa tietotekniikan 
opiskelijoita ja järjestää jäsenistölleen monenlaista toimintaa. OTiT:laiset erot-
tuvat muista teknillisen tiedekunnan opiskelijoista mustilla haalareilla, jotka 
löytyvät lähes kaikkien yliopistokaupunkien tietoteekkareilta.

Kiltalaisten olohuoneena toimii vastikään remontoitu kiltahuone, jonne pääsee 
opasteita seuraten X-oven käytävän varrelta. Kiltahuone tarjoaa tekemistä luen-
tojen välillä ja joskus myös niiden aikana. Viihdyn tuovat muun muassa biljar-
dipöytä, GameCube, Xbox, Super Nintendo, media-PC, lautapelit sekä tieten-
kin kanssaopiskelijat. Jaksamista puolestaan auttavat kahvi, virvoitusjuomat ja 
naposteltava, joita vaihdetaan rahaan.
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Olennainen osa fuksivuottasi on teekkarikulttuuriin tutustuminen, jonka kilta 
mahdollistaa Fuksisitseillä ja Fuksicursiolla heti syksyllä. Perinteisten opiskeli-
jatapahtumien ohella kilta kannattaa terveellisiä elämäntapoja viikottaisilla 
urheiluvuoroilla, joiden tiedot löytyvät nettisivuiltamme.

Killan toimintaa ohjaava hallitus vaihtuu vuosittain, joten jäsenistöllä on hyvä 
mahdollisuudet tutustua järjestötoimintaan ja vaikuttaa asioihin. Järjestötoim-
inta on myös erinomainen tapa verkostoitua yritysten ja muiden teekkarikiltojen 
suuntaan.

Fuksivuosi on ainutlaatuinen, joten nauti siitä täysin hörppäyksin!

Nettisivut: http://www.otit.fi

   Fuksivastaava
   Tomi Kyöstilä
   dob @ IRCnet
   tyovoimaministeri@otit.fi
   044 562 8845

 
    Apufuksivastaava
    Nestori Törmä
    eggu @ IRCnet
    nestorit@paju.oulu.fi
    044 323 7486
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   Tervehdys arvon fuksi!

Onnittelut parhaasta mahdollisesta  opiskelupaikan valinnasta liittyessäsi 
opiskelemaan Teknilliseen tiedekuntaan. Oulun Yliopiston Prosessikilta ry 
eli tuttavallisemmin Prose on kaikkien prosessitekniikan opiskelijoiden etu-
järjestö, joka täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 51 vuotta. Kiltalaiset tunnistat 
parhaiten noista puhtaan valkoisista haalareistamme sekä kiltamme Musta nuoli 
–logosta, mikä koristaa Teekkarilakkiamme.

Kiltalaisiin tutustut parhaiten omalla olohuoneellamme eli kiltahuoneella eli 
kiltiksellä. Kiltis onkin yksi suurimmista ylpeydenaiheistamme. Siellä voit 
pelailla pöytäjalkapalloa, heittää tikkaa sekä pelailla muita pelejä (FIFA). On 
joku nähty siellä opiskelevankin. Myös yleiseen ajanviettoon se on loistava pai-
kka, sillä muutkin palvelut ovat kohdillaan siellä ja kahvi halpaa.
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Prosessikilta järjestää joka vuosi kaksi suurta tapahtumaa, mitkä saavat koko 
teekkarikansan liikkeelle. Wapun avaa perinteiset Kirkkovenesoudut Tuiran ui-
marannalla sekä illalla järjestettävät Jälkisoudut. Toinen merkittävä tapahtuma, 
minkä osallistujamäärä kasvaa joka vuosi on syksyinen Mallasappro, missä 
on mahdollista saada Yliopistoajan ensimmäinen tutkinto. Näiden lisäksi kilta 
järjestää jäsenilleen neljä ekskursiota vuoden aikana. Keväällä 1-2 päivän Kön-
sycursio, alkusyksystä Polkupyöräcursio johonkin lähialueen tehtaaseen sekä 
loppusyksystä eeppinen 3 päivän KotiMaanPitkä. Syksyllä on myös fukseille 
oma Fuksicursio. Tuleepa vuoden aikana myös tehtyä erinäisiä laskettelureis-
suja, käytyä LaserTagissä tai sekä järjestettyä muuta vapaa-ajanvietettä kiltal-
aisille. Työllistyminen prosessitekniikan opiskelijoille hakee vertaistaan sillä 
useampana vuonna peräkkäin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta lähes kai-
kki ovat saaneet oman alan töitä, fuksit mukaanlukien.

Lopuksi haluan vielä sanoa kaikille kliseisen vinkin minkä avulla fuksivuodesta 
saa parhaan mahdollisen. Lähde rohkeasti kaikkiin tapahtumiin mukaan ja tutu-
stumaan uusiin ihmisiin. Kiltahuoneen palveluista kannattaa myös ottaa kaikki 
irti. Pidä hauskaa ja muista että fuksivuosi on opiskelijan parasta aikaa.

   

   Fuksivastaava Karri Kultalahti
   fuksivastaava@prosessikilta.fi

     

     Fuksiapuri Matti Sakaranaho
     tiedotusvastaava@prosessikilta.fi
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      SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA

      Tervehdys arvon fuksit!

Paljon onnea opiskelupaikan johdosta ja ennen kaikkea loistavasta valinnasta! 
Tervetuloa Sähköinsinöörikiltaan, tuttavallisemmin SIK:ille! Me sähköteek-
karit muodostamme yhden yliopiston suurimmista ja aktiivisimmista killois-
ta, ja olemme vaikuttaneet jo vuodesta 1965 lähtien. Sähköteekkarin tunnistat 
tupsulakin salamakokardista ja sähkönsinistä haalareista. Lisäksi monille jo 
abipäivillä tutuiksi tulleet möykkävaunut kulkevat joukkomme iloisen mukana.

Opiskelujen alussa fuksit jaetaan pienryhmiin, joissa pienryhmäohjaajat eli 
PRO:t huolehtivat perehdytyksestä opiskeluun, kiltahuoneeseen ja teekkarip-
erinteisiin. Pienryhmäohjaajat ovat vanhempia tieteenharjoittajia, jotka halua-
vat jakaa omat tietonsa ja kokemuksensa uusille teekkarinaluille. Oman PRO:n 
lisäksi syksyn aikana tutuiksi tulevat ainakin killan fuksivastaava ja fuksipai-
men, sekä oman ryhmän hallituskummi. Tutuksi tulee myös Norjan lippu, joka 
liehuu joko fuksivastaavan tai -paimenen kädenjatkeena. Myös kiltahuoneelle 
kannattaa eksyä, ja siellä yleensä paikalla on mukavia teekkaripoikia ja -tyttöjä, 
joita ei kannata ujostella. Usein he ovat 
enemmän kuin halukkaita jakamaan omia 
kokemuksia ja viisauksia tuleville 
teekkaripolville. Kiltahuoneella kahvin 
nauttimisen ohella voi vaikka opiskella, 
heittää tikkaa tai tutustua kiltalehtemme 
Sinssin uusimpaan numeroon.
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SIK järjestää vuoden aikana monenlaista tapahtumaa. Fukseille on heti ensim-
mäisellä viikolla luvassa fuksi-info, tiukka tietopaketti, mutta samalla yksi 
fuksisyksyn hauskimmista illoista. Toinen ehdoton kohokohta on joulukuus-
sa järjestettävä fuksicursio. Syksyllä toivotetaan myös kaamos tervetulleeksi 
Kaamoksen avajaisilla ja potkitaan pois keväällä Kaamoksen kaatajaisissa. Tal-
ven raikkain tapahtuma on neverski-suksilla hiidettävät Ympärihiihdot, jotka 
suksitaan Teekkaritalon kauniissa talvisissa maisemissa. Vuoden ympäri kilt-
alaisilla on mahdollisuus osallistua myös esimerkiksi elektroniikkakerhoon ja 
killan sählyvuoroille.

Muistakaa ottaa fuksivuodesta iso ilo irti, fuksin elämää kun kestää vain vuo-
den! Vielä kerran koko Sähköinsinöörikillan puolesta, lämpimästi tervetuloa!
 
   
     Lotta Lappeteläinen, Fuksivastaava
     fuksivastaava@sik.fi

    

        Aleksi Määttä, Fuksipaimen
        fuksipaimen@sik.fi
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         Tervetuloa Optiemin puolesta Ouluun opiskelemaan tekniikkaa! 

Teit varmasti hyvän valinnan valitessasi opiskelupaikan Teekkareiden ja muiden fuks-
ien seurassa. Optiemin fuksi- ja kulttuurivastaava Saara Väänänen ja fuksiapuri Peter 
Hänninen ovat tukenanne varsinkin ensimmäisenä vuotenanne yliopiston sokkeloissa ja 
vastaavat kaikkiin askarruttaviin kysymyksiin opiskeluelämään liittyen. 

Kilta
Optiem ry tulee sanoista Oulu Presents – The Industrial Engineering and Manage-
ment (P:n merkitys vaihtelee) ja tarkoittaa tutummin Oulun tuotantotalousteekkareita. 
Kiltamme on nuori 21-vuotias opiskelija-ainejärjestö muiden kiltojen keskuudessa. 
Nuoresta iästä huolimatta olemme täysillä mukana meiningissä! Olemme pieni, mutta 
todella aktiivinen kilta, ja uudet kasvot otamme avoimin ja iloisin mielin vastaan. Soi-
kea logomme on eräs tutalaisten tärkeimmistä tuntomerkeistä. Logo kuvastaa sektore-
ita, halkeavaa munaa (uuden alku/ innovaatio), nousevaa käyrää ja kellotaulua - tuttuja 
asioita tuotantotalouden opiskelijalle. Haalarimme ovat pirteän mintunvihreät/turkoosit 
eikä meitä voi olla huomaamatta!

Tapahtumat
Kiltamme järjestää erilaisia tapahtumia jo alkusyksystä lähtien. Perinteiset 
Ympäristörakentajakillan kanssa järjestämät Akateemiset alkajaiset ovat lukuvuoden 
räjähtävät aloitusbileet, jonne kaikki ovat tervetulleita. Kiltamme jäsenille tarjoamme 
yritysvierailuja eli ekskursioita, urheiluvuoroja, saunailtoja, sitsejä sekä muita mukavia 
menoja. Keväällä noin kuukausi ennen legendaarista Wappua järjestämme niin ikään 
Ympäristörakentajakillan kanssa ValeWapun, varaslähdön Teekkarin tärkeään juhlaan.

Urheilu
Tutalaiset harrastavat ja kilpailevat mielellään myös erilaisia ruumiinvoimia tarvittavis-
sa lajeissa kuten kyykässä ja kirkkovenesouduissa. Urheiluvuoroille pääsee kiltamme 
kaksilahkeiset kuin myös hameväkikin. Killallamme on monia omia turnauksiakin, 
kuten Pooliem (biljardi), Sähliem (salibandy) ja Beachiem (rantalentopallo). Yhdessä 
harrastaminen antaa voimia myös opiskella yhdessä!
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Kiltahuone
Kiltahuoneemme sijaitsee väestönsuoja 2:ssa Prosessinkadulla (alkaa OP:n toimipis-
teen luota), jonne pääsee kun astuu sisään oikealta lasiovesta, jossa on kiltamme logo 
ja kävelee suoraan alas kellarikerrokseen. Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita tutus-
tumaan vasta suurentuneeseen kiltikseemme! Kiltahuoneeltamme löydät vanhoja tent-
tejämme, haalarimerkkejä ja tutakavereita.
Laatta
Laatta lentää Optiemilta 4 kertaa vuodessa. Laatta on siis kiltamme kiltalehti, joka 
tuodaan myös teidän kiltahuoneellenne! Lehtemme sisältää miesten tykkäämän kes-
kiaukeaman lisäksi erilaisia arvosteluita, random-artikkeleita ja kivoja kuvia ainakin! 
Tutustu ihmeessä tiedotusvastaavamme ja kiltalaisten taidonnäytteeseen.

Tsemppiterkuin

Saara Väänänen    Peter Hänninen
Fuksi- ja kulttuurivastaava, Optiem ry Fuksiapuri, Optiem ry
fuksijakulttuurivastaava@optiem.fi  prvastaava@optiem.fi
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Ympäristörakentajakilta tervehtää uusia fukseja!

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry, tuttavallisemmin YMP, on ympäristötek-
niikan opiskelijoiden ikioma kilta, johon jokainen ympäristötekniikan opiskelija voi 
liittyä jäseneksi. Me ympäristöteekkarit olemme perineet kiltamme entiseltä Rakentaja-
kilta ry:ltä. Siksi kiltamme onkin Oulun yliopiston vanhin Teekkarikilta ja tänä vuonna 
tulee täyteen komeat 53 vuotta! Pienen sisäänoton vuoksi olemme teknillisen tiedekun-
nan pienimpiä kiltoja, mutta suuren naisjoukon ansiosta myös sievimpiä.

Ymppiläisen tunnistaa helposti erottuvista kirjavista sini-puna-keltaisista haalareista. 
Erityisesti Wappuna ymppiläiset erottaa myös pienestä punaisesta vedettävästä saunas-
ta, jota ylpeät ymppiläiset ihmisvoimin vetävät. Perinteikäs sauna on kiertänyt Oulun 
katuja jo vuodesta 1982 ja tarjoaa varmasti ikimuistoiset löylyt. Jokainen fuksi on ter-
vetullut saunomaan, milloin ikinä sauna vastaan tuleekaan!

YMPin kiltahuone sijaitsee vihreiden naulakoiden välittömässä läheisyydessä. Akvaar-
iohenkisten seinämaalausten luodessa kotoisaa tunnelmaa on mukava istahtaa juomaan 
kupponen kahvia. Kiltahuoneen vakiovarustuksena löytyy myös  kiltamme hallitus, 
joka piristää opiskelijan arkea järjestämällä monenlaisia tapahtumia, bileitä ja ekskur-
sioita. Esimerkiksi syksyllä opiskeluvuoden aloittavat Akateemiset Alkajaiset YMP 
järjestää yhdessä Optiemin kanssa. 
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Ymppiläiset ovat ahkerasti mukana Teekkarielämän eri osa-alueilla, joten kohtaat mei-
dät varmasti useaan otteeseen fuksivuoden aikana. Kiltamme kuulumisia voi seurata 
kaikkien Teekkarikiltojen kiltahuoneille jaettavasta Nakertaja-lehdestämme. Joka Wap-
pu ilmestyy myös kuuluisa YMPin tyttökalenteri, josta kiltamme kauneinta antia voi 
ihastella! Hyppää mukaan saunomaan tai pyörähdä kiltahuoneellamme, niin pääset tu-
tustumaan meihin paremmin!

Riemukasta fuksivuotta toivottaen

Heikki Kurtti                          Taru Välikangas
Fuksivastaava                                             Fuksiapuri
fuksivastaava@ymparistorakentajakilta.net           fuksiapuri@ymparistorakentajakilta.net
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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

30

28



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 kes-
kuudessa samankaltaisen arvoaseman 
kuin siniristilippu Suomessa. Tupsu-
lakki 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 
fuksilakkisi kanssa.
Oululainen Teekkarilakki poikkeaa 
muiden Teekkaripaikkakuntien Lakeista 
- sen esikuvana on neljän tuulen hattu, 
jota yksinkertaistettiin ja lisättiin lippa ja 
tupsu. Lakkiin liittyvät perinteet eroavat 
jonkin verran eri teekkaripaikkakuntien 
välillä, tässä muutamia oululaisia Lakkia 
koskevia sääntöjä: joita sinunkin tulee 
noudattaa: 

# Lakin tupsunaruun solmitaan jokaisen 
Oulussa vietetyn TeekkariWapun kun-
niaksi solmu - näet siis tupsunarusta 
suoraan Teekkarin vuosikurssin. Tupsu-
naruun mahtuu vain 4 solmua, joten 
vuosikurssi n solmii tupsunaruunsa sil-

mukan. Teekkarin valmistuessa solmut 
avataan.
# Jokaisella killalla on oma lakkiko-
kardinsa, jota ilman Teekkarilakkia ei 
saa pitää. Siispä näet oululaisesta Teek-
karilakista myös alan, jota Teekkari 
opiskelee. OTY:llä ja useimmilla kil-
loilla on myös hallituskokardit, joita hal-
lituksessa olevat tai joskus olleet saavat 
pitää tupsunarunsa juuressa. 
Puheenjohtajat voivat laittaa hallitus-
kokardin kiltakokardin paikalle lipan 
yläpuolelle.

# Teekkarilakkia saa pitää päässä Wap-
puaaton TeekkariWapun julistamis-
esta lähtien syyskuun viimeisen päivän 
Lakinlaskiaisiin saakka. Muuna aikana 
täytyy olla OTY:n hallituksen myöntämä 
Lakkilupa.

Miten ja milloin sinä saat oman Teek-
karilakkisi?

Jotta saisit laittaa oman Teekkarila-
kin päähäsi Rauhalassa Wappuaamuna 
klo 5:00, sinun on tilattava Lakkisi jo 
syksyllä. Perinteisen oululaisen Teek-
karilakin voit tilata vain ja ainoastaan 
Oulun Teekkariyhdistyksen kautta. 
Maksuohjeet saat pienryhmäohjaajalta 
tai OTY:n sivuilta. Itse Teekkarilakkiti-
laus tehdään OTY:n toimistolla Teek-
karitalolla. Tilausta tehdessä mukana 
tulee olla tosite maksetusta Lakista (ko-
kardi kuuluu hintaan) ja mahdollisesti 
OTY:n jäsenmaksusta. Lisäohjeita saat 
kiltasi fuksi-infossa, jossa myös tapah-
tuu Lakin sovittaminen. Lakkia voi toki 
myös sovittaa Teekkaritalolla tilausta 
tehtäessä, mutta etukäteen sovittaminen 
nopeuttaa päivystystoimintaa huomat-
tavasti. OTY:n jäseneksi liittyessäsi saat 
kaupanpäälle myös Laulukalun.

Teekkarilakki
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Teekkarilakin saaminen Wappuna 
edellyttää fuksilta seuraavia seikkoja:
-Fuksi on kerännyt rittävän määrän 
(väh. 32p ja 4p/sarake, 8 ensimmäiseen 
sarakkeeseen, 9. sarake on vapaaehtoin-
en) pisteitä fuksipassiinsa

-Fuksi on sekä maineeltaan että kunnial-
taan kelvolliseksi tunnettu 
(Lakkilaki 2§)

-Fuksi on pystynyt esittämään tiettyä 
henkistä sekä muuta tasoa (Lakkiasetus)

-Fuksi on käynyt läpi perinteiset Wapun 
rituaalikokeet mm. uinut hyisessä luon-
nonvedessä Wappuaattona.

-Fuksi on vastaanottamassa Teekkarilak-
kiaan Wappuaamuna klo 04.00 Rau-
halassa (Lakit laitetaan OTY:n puheen-
johtajan käskystä yhtäaikaisesti päähän 
tasan klo 5.00)

Jos jokin edellä mainituista Lakin saa-
misen edellytyksistä jää fuksilta täyt-
tämättä, saa fuksi lakkinsa vasta häpeäl-
lisessä äitienpäivän surulakituksessa 
Teekkaritalolla. 

Lakin saa aina viimeistään toisen vuo-
den syksyllä, mikäli on vain maksanut 
vaaditun summan OTY:lle. Tosin tämä 
toimintatapa on kyllä kirjaimellisesti 
ultimate epic fail, jota ei voi suositella 
kenellekään.

Jotta osaisit Wappuaamuna Teekkarilakin 
saadessasi käyttää Lakkia oikein ja tun-
tisit Lakkiin liittyvät perinteet, sinun on 
fuksina ollessasi hyvä harjoitella Lakin 
käyttämistä fuksilakilla. 

Vaikka fuksilakkia ei suoranaisesti ko-
sketakaan samat lait ja asetukset kuin 
Teekkarilakkia, käytä fuksilakkia samalla 
arvokkuudella kuin se olisi Teekkarilak-
ki. Fuksilakkisi saat syyskuun lopussa 
järjestettävissä Lakinlaskiaisbileissä, 
joissa järjestetään myöskin fuksilaki-
tus. Oululaisella fuksilakilla on jo pitkät 
perinteet - vuonna 1977 lakinvalmistaja 
Wahlmanin työntekijöiden Wapun alle 
osunut lakko esti silloisia fukseja saa-
masta Teekkarilakkejaan Wappuaamuna, 
joten väliaikaisratkaisuna tuoreet Teek-
karit kantoivat Teekkarilakin sijasta 
Miranol-lippiksiä, joihin oli kiinnitetty 
villalankatupsu. Sen jälkeen seinäpin-
noitevalmistajan mainoslippikset tai muut 
vastaavankaltaiset lätsät ovat toimineet 
fuksilakkeina. Nykyään fuksilakkien väri 
on muuttunut siniseksi, koska valkoisia 
maalarinlakkeja ei juurikaan enää tehdä. 

Fuksilakkiin on aikojen saatossa lisätty 
perinteitä, yksi tuoreimmista on fuksilak-
kien polttohautaus Teekkaritalolla Wap-
pupäivän iltana. Samalla tuoreille Teek-
kareille on suotu yhteinen tilaisuus pitää 
puhtaanvalkoista Lakkiaan vaikkapa sau-
nassa - jos aamulla samppanjamatineassa 
on juonut Lakistaan samppanjaa (tai kuo-
huviiniä) kuten perinteeseen kuuluu, on 
hyvä käydä Teekkaritalolla suihkussa 
Lakki päässään. Muutoinkin on todella 
rentouttavaa käydä pitkän Wapun jälkeen 
saunassa.

Fuksilakki
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AALTO: Yliopisto, joka syntyi kun yhdistettiin entiset 
Teknillinen korkeakoulu, 
Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppak-
orkeakoulu. Aallon teekkarikeskittymä 
löytyy edelleen Otaniemestä.

ALAKUPPILA: Tämä opiskelijan keidas tarjoaa ruoan 
ja kahvin lisäksi mukavan luentojen välisen (tai jopa 
aikaisen) ajanviettopaikan. Sijaitsee suurimpien luento-
salien (L1-L4) välittömässä läheisyydessä.

ALKOHOLI: Usein käytetty piristysaine tenttien ja lu-
entojen aiheuttamaan moraaliseen krapulaan. Lievästi 
humaloittava ja suuresti janottava vaikutus.

ARKKARIT: Myös arkkitehtiopiskelijat kuuluvat 
teknilliseen tiedekuntaan. Arkkitehtiosasto sijaitsee 
erillään muusta yliopistosta Torinrannassa, keskustassa. 
Valkoiset haalarit. Arkkitehtikillalla on oma saunal-
linen kiltatalo Pikisaaressa.

ASSISTENTTI: Assareita tapaat harjoituksissa. Hänelle 
on käynyt hullusti, hän on ”joutunut” yliopiston 
henkilökunnaksi opiskelun lomassa. Osa jopa valmistu-
neita tai lähellä valmistumista.

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

BUMERANGI: Harjoitustyö tai työselostus joka pomp-
paa opiskelijalle takaisin korjailtavaksi, vaikka siitä 
luuli päässeensä eroon. Tulevat tutuksi.

ETKOT: Jatkojen negaatio. Ks. Pohjat.

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

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

FUKSIJAOS: Teekkarikiltojen Fuksivastaavista ja 
-apureista koostuva OTY:n alainen jaos, joka opastaa 
fukseja Teekkariuteen sekä hauskanpitoon. Tunnistaa 
haalareista löytyvästä jaosnauhasta.

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

FUKSIPASSI: Lärpäke fuksipisteiden merkitsemistä 
varten. Fuksipassit kerätään ennen Wappua pisteiden 
laskemista varten. Älä hukkaa, äläkä pese pesukonees-
sa! Ilman passia ei saa lakkia.

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

FUKSISUUNNISTUS: Pienryhmien välillä käytävä ra-
stimuotoinen kilpailu, jonka tarkoitus on kohottaa pi-
enryhmän yhteishenkeä. Kilpailun ohessa tutustutaan 
muihin fukseihin ja Oulun kaupunkiin. Kisa päättyy 
yhteisiin bileisiin. Rastinpitäjien lahjontahan on 
moraalitonta, mutta salittua, ja yleensä jopa suotavaa.

FUKSIUITOT: Wapunaaton se ykkösjuttu fuksille, 
jossa vuoden aikana syntynyt fuksi vihdoin kuolee 
laskiessaan liukumäellä hyiseen luonnonveteen.

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

HOPS : Opintosuunnitelma, jonka toteat n:ntenä 
vuotena unohtaneesi täysin, HUPS!

HUMANISTI: Tarkkaan ottaen humanistisen tie-
dekunnan opiskelija, mutta voidaan määritellä myös 
vapaammin: epäeksaktin tieteen opiskelija yliopiston 
uudella puolella, lähes poikkeuksetta nainen, yleensä 
kaunis, monesti loogiseen ajatteluun kykenemätön. 
Mutta kaunis.

IAET-KASSA: Valmistuneen turva, jos työsuhdetta ei 
heti saakaan. Fiksu Teekkari liittyy TEK:in hallinno-
imaan työttömyyskassaan jo opiskeluaikana.

FUKSISANASTO

(Valoa yliopistoelämän pimeään portaikkoon)
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INFOTV: Luento on, mutta missä ja milloin. Kun on 
eniten hukassa, niin yliopiston info-tv:t kertovat, missä 
se luento olikaan. Tai aina voi tarttua virastomestaria 
hihasta kiinni.

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

ILTALENKKI: Iltalenkillä niin vanha paatunut 
Teekkari kuin tuliterä fuksikin vetreytyy. OTY:n 
järjestämä Teekkarin iltalenkki lähtee Teekkaritalolta 
ja keskustan asukkaille Arkkarien lenkki Arkkarien 
kiltatalolta. 

IRC: Ohjeet irkkinoviiseille löytyy seuraavasta 
Teksuutimien numerosta. Nyt ois korkea aika opetella 
irkkaamaan, sillä irkistä voit tarkistaa, mihin aikaan 
kaveri on selvinnyt baarista tietokoneen ääreen ja mitä 
kieltä se tällä kertaa puhuu.

ISÄNNÄN VIIRI: Kun viiri on salossa, on OTY:n 
Isäntä kotona. Eli Isännän viiri kertoo, milloin Teek-
karitalolla on OTY:n tapahtuma.

JÄYNÄ: Jäynät ovat harmittomia Teekkarikulttuuriin 
kuuluvia kepposia. Jäynä tuottaa huvia jäynääjille, 
jäynättävälle ja muille asiasta kuuleville, eikä jätä 
kenellekään henkisiä, fyysisiä tai taloudellisia va-
hinkoja.

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

KALU: Ks. Laulukalu

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

KILTAHUONE: Kiltalaisten oma olohuone, jossa 
yleensä tarjolla edullista kahavia tai muita virvokkeita. 
Jos et millään jaksa mennä luennolle, kiltahuoneella si-
nun ei tarvitse jättää menemättä yksin. Loistava paikka 
viettää luentojen väisiä aikoja ja erinomainen paikka 
tutustua vanhempiin tieteenharjoittajiin.

KIRJASTOT: Mukavia lueskelupaikkoja, lukipa sitten 
Aku Ankkaa tai kurssikirjallisuutta. Soveltuu myös 
tiedonhankintaan. Pegasus yliopiston uudella puolella, 
osastoilla omia kirjastojaan. Tekniikan opiskelijoille 
tutuimmiksi varmasti tulevat Tellus ja Luna.

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

KONE: Konetekniikkaa opiskelevien kilta. Nämä 
kaverit osaavat suunnitella paperikoneen, diesel-moot-
torin tai vaikkapa ihmisrodun tarvittaessa tuhoavan 
T-1000-sarjan robotin. Punaiset haalarit.
KOPIOKONE: Yliopiston nopein luennoitsija mahdol-
listaa opiskelun kiireellisille, krapulaisille tai muuten 
vaan väsyneille tai laiskoille. Nykyajan hyvä haastaja 
on skanneri.

KOTIMAANPITKÄ (KMP): Nimensä mukaisestii koti-
maassa järjestettävä excursio, joka tavallisesti kestää 
muutamasta päivästä enintään viikkoon. Kierrellään ja 
tutustutaan tekniikan alan yrityksiin, muihin opiskeli-
japaikkakuntiin ja yleensä ollaan muiden Teekkarien 
vieraina.

KRAPULA: ”Särkee päätä, särkee niskaa, kaiken ruoan 
ulos viskaa”

KYLTERI: Taloustieteiljä. Varsin huomattava osa kyl-
tereistä on erittäin kauneita miehiä violetin värisissä 
haalareissaan.

KYYKKÄ: Teekkareiden vaalima perinteikäs, etäisesti 
pesäpalloa ja keilaamista muistuttava joukkuelaji. Mai-
laa (karttua) heittämällä yritetään saada mahdollisim-
man monta kohdepalikkaa (kyykkää) ulos pelialueelta. 
Ks. OAMK

KÄMPPÄ: (Katso myös asunto) Vain lyhytaikaiseen 
oleskeluun sisätiloissa. Sisustaminen ei paranna viihty-
isyyttä, sen sijaan mukavaa seuraa saa raahattua vaik-
kapa kapakoista. Yleisin käymispöntön sijoituspaikka.

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

LAKINLASKIJAISET: Teekkarit laskevat Lakkinsa lep-
äämään Wappua varten syyskuun viimeisenä päivänä. 
Lähimpänä mahdollisena päivänä järjestetään Lakin-
laskijais-bileet, joissa fuksit lakitetaan fuksilakeilla.

LASKARIT: (Laskuharjoitukset) Assistentin pitämiä 
opetustilaisuuksia, jotka varsin usein muodostuvat 
perässäkirjoitustilaisuuksiksi. Kysymyksiä saa esittää tai 
assari esittää. (Katso Lusikka)

LASKIAINEN: Kevätkauden liukkain juhla. Ensin 
lasektaan ja sitten juhlitaan. Seuraava päivä maataan 
punkassa.

LAULUILTA: OTY:n säännöllisen epäsäännöllisest 
järjestämä varsin riemukas tilaisuus, johon osal-
listuminen ei vaadi nuottikorvaa, vaan kestävää ja 
kantavaa ääntä. Parhainta menoa ylläpitänyt ryhmä saa 
palkkioksi mainetta ja kunniaa.
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LAULUKALU: Teekkarin pyhä laulukirja, josta löytyy 
sanoitukset kiperimpiinkin elämäntilanteisiin.
LAULUMARATHON: Laulumarathonilla Laulukalu 
lauletaan kannesta kanteen. Jos ei muuta, niin ainakin 
Rosvolaulu tulee tutuksi.

LTY: Lappeenrannan teknillinen yliopisto lappeen 
Rannan Skinnarilassa.

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

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

MELLAKKA: Konekillan isoilla punahaalarisilla 
miehillä lastattu maastoauto, jonka saapuminen mel-
lakkapaikalle rauhoittaa äreimmänkin räyhäviinaa 
nauttineen Wappujuhlijan.

MORKKIS: Aamulla bileiltojen jälkeen ilmenevä 
olotila, joka johtuu yleensä siitä, että on tullut 
(yleensä humaltuneessa tilassa) tehtyä jotakin omasta 
mielestään vähemmän sosiaalisesti hyväksyttävää.

MÖLKKY: Tarkkaa silmää ja vakaata heittokättä vaa-
tiva perinteikäs laji. Ks. OAMK

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

OPINTO-OPAS: Ystäväsi, joka muistuttaa sinua 
opiskelun laajuudesta. Lue se tarkasti läpi, äläkä revi, 
syö tai pistä sitä paperinkeräykseen. Tästä Maon Pun-
aiseksi Kirjaksikin kutsutusta oppaasta näet myös mitä 
kursseja sinun tulisi suorittaa.

OPTIMA: Oppimisympäristö, josta löytyy useiden 
kurssien materiaalit. Yleensä oppimista aiheuttaa 
eniten itse Optiman käyttö sekä lehtoreille että 
opiskelijoille.

OTiT: Tietotekniikkaa opiskelevien kilta. Opiskeli-
jamäärältään toiseksi suurin kilta. OTiTlaiset ovat kes-
kimäärin miehiä mustissa haalareissa, osaavat yleensä 
käyttää paremmin tieto- kuin partakonetta.

PASSI: Ks. Fuksipassi.

PIENRYHMÄOHJAAJA: Arvostettu vanhempi 
tieteenharjoittaja, joka kääntää fuksin pään oikeaan 
suuntaan.

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

POHJAT: Ks. Etkot ;)

PROFESSORI: Osaston ylimmät opetushenkilöt, joita 
voi häiritä opintoasioissa ilman epäröintiä.
PROSE: Prosessitekniikkaa opiskelevien ainejärjestö. 
Prosessiteekkari laittaa tehtaassa koneet järjestykseen 
ja aineet virtaamaan. Prosella on myös huomattava 
osuus naisia. Värikoodi valkoinen.

PRUJU: Opiskelumateriaalia paperisena tai digitaa-
lisena. Voi olla joko kurssin virallinen ja luennoitsijan 
tekemä tai opiskelijoiden keskenänsä kasaan rustaama 
epävirallisempi laitos, joka usein myös turboprujuna 
tunnetaan.

PSOAS (Pohjois-Suomen Opiskelija-auntosäätiö) 
Vuokraa opiskelija-asuntoja (katso kämppä) kohtuulli-
seen hintaan. Tarjolla on useita eritasoisia vaihtoehtoja. 
Yksiöt kiven alla, solukämppiä yleensä tarjolla.

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

SIK: Sähkötekniikkaa, elektroniikkaa ja tietoliiken-
nettä opiskelevien kilta. Opiskelijamäärältään yliopis-
ton s uurin. Keskimäärin SIKkiläinen on sinihaalarinen 
mies, joka tietää että sähkö on sinistä ja sattuu.

SITSIT: Teekkariperinne, johon kuuluu läheisesti 
ruoka, juoma, laulu, pitkä pöytä ja hyvät käytöstavat. 
Sitseille pukeudutaan pukuun. 

SPEKSI: Interaktiivinen näytelämä, jonka kulkuun 
yleisö voi vaikuttaa. Otaniemen teekkarit käyvät 
speksiturneella lumien sulamisen aikaan, Tampereen 
NääSpeksi marraskuussa. Asusteena yleensä ykköset eli 
puku. Kokemuksena erittäin suositeltava.

SUPERFUKSI: OTY:n korkeasti arvostetuksi superfuk-
siksi valitaan joka vuosi eniten fuksipisteitä kerännyt 
fuksi. Killoilla omat vastaavansa.

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

TTK: Teknillinen tiedekunta, sinäkin olet osa sitä!

TTY: Tampereen teknillinen yliopisto Herwoodin 
opiskelijakylässä Nääsvillessä.

TEEKKARI: Teknillisen tiedekunnan opiskelija sen 
jälkeen, kun on saanut Teekkarilakin.

TEEKKARITARRA: Oulun Teekkariyhdistyksen 
jäsenyydestä saatava tarra opiskelijakorttiin, jolla saa 
alennuksia mm. bilelipuista. Maksaa itsensä takaisin 
moneen kertaan.
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TEEKKARILAKKI: ”Läpikäytyään Wapun rituaaliko-
keet ja pystyttyään fuksina esittämään tiettyä henkistä 
ja muuta tasoa, fuksi on kelvollinen käyttämään tupsu-
lakkia ja muodostuu hänestä näin Teekkari märillä 
korvantaustoilla.” (lakkiasetus) Teekkarilakin käytöstä 
määräävät lakkilaki ja lakkiasetus.

TEEKKARILUPI: Teekkaritalosta vastaava organisaa-
tio, joka vastaa Talon ylläpidosta. Eräänlaisia talonmie-
hiä. Jos Talo-toiminta kiinnostaa, kyllä tekijöille ja 
osaajille 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: Epämääräinen opiskelijoiden tor-
visoittokunta, jonka soittotauti ei yleensä vedä vertoja 
esiintymiselle. Näkyy ja erityisesti kuuluu useimmiten 
Wapun tienoilla.

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

TEMPAUS: Opiskelijoiden suorittama teko tai tapah-
tuma, jolla pyritään tuomaan esille jokin ajankohtainen 
asia ja julkisuuden kautta edistämään sen yleishyödyl-
listä toteutumista. Esim. äänestystempaukset vaaleissa 
tai renkaanvaihtotempaus syksyisin ja keväisin.

TeKuToKu: Tempaus- ja kulttuuritoimikunnassa Kult-
tuurisian johdolla Teekkarivastaavat edistävät Oululai-
sta Teekkarikulttuuria tempauksin ja tapahtumin.

TeKolupi: TeekkariKOPOLupissa opintovastaavat 
huolehtivat OTY:n Koulutuspoliittisen vastaavan 
johdolla tekniikan opiskelijoiden opintoihin liittyvistä 
oikeuksista ja eduista.

TENTTITULOKSET: Lista, josta katsotaan ensin oma 
nimi ja arvosana, (jos löytyi) ja lopuksi katsotaan 
saivatko kaverit paremman. Löytyy aina ilmoitustau-
luilta ja osa tulee myös sähköpostina, sekä suoritusilm-
oituksena Weboodiin.

OPTIEM: Tuotantotaloutta opiskelevien kilta. Tutal-
aiset ovat ahkeria niin opiskelussa kuin bilettämisessä. 
Väri on mintunvihreä.

UNIRESTA: Yliopiston ruumiillisen ravinnon lähde. 
Erilaisia ja eritasoisia ruokailupaikkoja on tarjolla 
useita. Maisemat ratkaisevat. Ruokalajin nimi ei vält-
tämättä vastaa sisältöä.

VALMISTUMINEN: Asia, joka keskeyttää hyvin 
alkaneet opinnot.

WAPPU: Teekkarin joulu ja juhannus. Se on koettava 
itse. 
Wapun suuri kunnioitus ilmenee myös kirjoitusasusta. 
Wapun odottelu alkaa jo juhannuksen tienoilla.

WAPPUCOMITEA: OTY:n isännän vetämä kiltojen 
isännistä ja emännistä koostuva porukka, joka järjestää 
TeekkariWapun suurimmat tapahtumat.

WCOK: OAMK:in järjestämä World Cup of Kyykkä eli 
maailman pohjoisin akateemisen kyykän mestaruus-
turnaus.

WEBOODI: Yliopiston www-palvelu, josta voit seurata 
opintojesi kehittymistä. Osalle kursseista pitää ilmoit-
tautua tämän kautta. 

WESIBUSSI: Bussilinja nro 69 on paras tapa siirtyä 
Wappuna bileistä toisiin keskeyttämättä bileitä. 
Heiluessasi Linnanmaalta keskustaan tai toisinpäin tuet 
samalla myös hyväntekeväisyyttä. Kaikki sai alkunsa 
tempauksesta vuonna 1999.

YKHS: OTY:n alaisuudesta omaksi järjestöksi kimmon-
nut lasketteluseura, joka järjestää laskettelureissuja, 
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. 
Ehdottomasti energisin, ekologisin ja naisvaltaisin 
teekkarikilta. Haalareista löytyy punaisen, sinisen ja 
keltaisen 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 jokaissen ylioppilaskuntaan 
kuuluvan terveydentilasta.
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Kesä alkaa jo olla takanapäin. Lomat on pidetty ja kesätyöt tehty, eikä aikaakaan kun kaikkialla on taas 
pimeää ja märkää ja kylmää ja ikävää. Noh, ainakin sääskit katoavat… Teillä ei kuitenkaan ole syytä 
tällaiseen synkistelyyn, johon jotkut muut voivat sortua. Ehei, teillä on edessänne jotain uutta ja jän-
nittävää, ehkä jopa mediasta ja kavereiden kauhutarinoista tuttua: te olette juuri ottamassa ensimmäisiä 
askeleitanne teekkarielämän kunniakkaalla polulla. Heti näin aluksi tahdon onnitella teitä päästyänne 
opiskelemaan teknillistä alaa Oulun yliopistoon. Hyvä te!
Kun itse olin teidän asemassanne tasan vuosi sitten, olin lievästi sanottuna hukassa. Pienen peräkylän ma-
alaispoika ei millään pystynyt ymmärtämään, että näin monta ihmistä voi olla samassa paikassa samaan 
aikaan. Ja kaikkien kanssa pitäisi vielä tulla toimeen! Onneksi yliopistossa opiskelijoiden ryhmäyttäminen 
aloitetaan heti ensimmäisestä päivästä alkaen, eikä kenenkään tarvitse jäädä yksin ihmettelemään. Ensim-
mäinen ryhmä, johon teidätkin sijoitetaan, on pienryhmä. Pienryhmätoiminta onkin hyväksi havaittu tapa 
pehmittää uuden ympäristön aiheuttamaa iskua takaraivoon metrisestä halosta kevyeksi tuuppaukseksi.

Opiskelu yliopistossa on itsenäisempää kuin lukiossa. Luennoilla ei ole pakko käydä, joten et menetä 
mitään vaikka jonain poikkitieteellisten haalaribileiden jälkeisenä aamuna iskisikin yllättävä vatsatauti. 
Kannattaa kuitenkin pyrkiä hoitamaan opiskelut aikataulussa heti alusta alkaen, sillä jokainen kurssi on 
läpäistävä ennemmin tai myöhemmin. Veikkaa kuinka paljon keskimääräistä lähes-valmista-diplomi-
insinööriä kiinnostaa käydä sitä yhtä ensimmäisen vuoden pakollista kurssia, jonka tenttiin ei jaksanut 
herätä, enää viiden vuoden päästä? Vinkki opiskeluun: pohtikaa tehtäviä ryhmässä. Aina löytyy joku, 
jonka aivot eivät ole jumissa juuri tänä päivänä.

Ensimmäinen vuotesi ei kuitenkaan ole pelkkää opiskelua. Se on myös täynnä teekkarikulttuuria! Sit-
sejä, tempauksia, lauluiltoja, jäyniä, omituisia tapoja… Teekkarit näkyvät ja kuuluvat, ja luonnollisesti 
aina edukseen. Fuksina sinulla on mahdollisuus päästä mukaan tähän iloiseen joukkoon. Käytä tilaisuus 
hyväksesi ja tutustu teekkareiden tapoihin niin hyvin kuin suinkin kykenet. Työnnä nokkasi joka paik-
kaan ja käy kaikissa mahdollisissa tapahtumissa.  Erittäin hyvä apu tähän on fuksipassi, johon kannattaa 
kerätä mahdollisimman paljon pisteitä. Siihen on valittu monipuolinen joukko kohtia, jotka suorittamalla 
saat fuksivuodestasi paljon enemmän irti. Jos keräät fuksipisteitä tarpeeksi, koittaa Wappuaamuna vuo-
den kohokohta: sinusta tulee teekkari. Tätä titteliä tulee kantaa ylpeydellä, mutta myös asiaankuuluvalla 
nöyryydellä.
Näiden sanojen myötä toivotan sinulle ikimuistoista ja tapahtumarikasta lukuvuotta. Nähdään tulevissa 
tapahtumissa, nykäise hihasta niin jutellaan!

Ari Lääkkölä
Koneteekkari
Superfuksi 2012

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

www.fortum.com/urapolku

Työllä tulosta – jo pienestä pitäen.

Oppia ikä kaikki. 
Menestystä opintoihin!

Etsimme kannattavia ja kestävän 
kehityksen mukaisia kasvumahdolli-
suuksia hiilidioksidittomassa sähkön-
tuotannossa. Analysoimme markki-
noita ja teknologioita, laadimme 
toimintasuunnitelmia, strategioita ja 
investointiesityksiä. Parasta tässä 
ovat haasteelliset tehtävät, taitavat 
työkaverit ja tekemisen meininki.

Joonas Rauramo
Business Development Manager
Power-divisioona
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Tekniikan akateemiset TEK on Suomen 
suurin diplomi-insinöörien, arkkitehtien 
ja luonnontieteellisen yliopistotutkinnon 
suorittaneiden etu- ja palvelujärjestö. 

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

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

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

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

• Palkkaneuvontaa
• Teekkarin työkirja
• Oikeudelliset palvelut
• Työttömyyskassa (78€ / vuosi)
• Tietoa työmarkkinoista
• Jäsenlehdet

KALLE KARI
Teekkariyhdysmies

kalle.kari@tek.�
040 753 7366

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

Jäsenyyden hin-
ta opiskelijalle: 0€
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ENTÄ JOS KAIKKI OLISI 
MUSTAVALKOISTA

Oulun Sähkönmyynnin aSiakkaana 
Saat Sähkön nyt väreiSSä.

Sähkön ostamisen ei tarvitse olla vaikeaa ja ympäristölle kestämätöntä. 
Tutustu värikkäisiin sähkösopimuksiimme osoitteessa 

www.pohjoistavoimaa.fi

ONNEKSI EI OLE.
?
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FAQ: YLIOPISTOSSA OPISKELUSTA LYHYESTI

1. Mihin olen oikein joutunut, mistä tietoa?

Olet siis päätynyt yliopistoon teknilliseen tiedekuntaan sisään suorittamaan diplomi-insinöörin 
tai arkkitehdin tutkintoa. 300 opintopisteen laajuisena se sisältää myös ensiksi suoritettavan tek-
niikan kandidaatin tutkinnon, eräänlaisena välietappina. Koska yksi opintopiste on määritelty 
vastaamaan (ainakin teoriassa) noin 27 tunnin työpanosta, voidaan todeta että veipä opintiesi 
sitten määrittelyä vähemmän tai enemmän aikaa, sitä kuitenkin riittää kuljettavaksi seuraavien, 
toivottavasti ikimuistoisten, opiskeluvuosiesi aikana. Älä kuitenkaan hätäile! Jos opintoasiat ja 
niiden paljous tuntuvat vielä tässä vaiheessa sekavilta, et varmastikaan ole ainoa. Lähimpänä apu-
nasi toimivat pienryhmäohjaajasi ainejärjestöstä. Yliopistoelämää jo nähneinä he osaavat auttaa 
sinua kysymyksissäsi ja mikäli eivät, osaavat ohjata paremmin tietävän luokse. Jokaisella kou-
lutusohjelmalla on oma opintoneuvoja sekä omaopettaja/omaopettajia, joiden puoleen kääntyä. 
Myös opinto-oppaasi tarjoaa rautaisannoksen tärkeää asiaa opiskelun käytäntöihin liittyen, joten 
sen kimppuun käyminen on vähintäänkin suotavaa.

2. Pitääkö mihinkään ilmoittautua?

Kurssit suoritetaan yleensä joko tenttimällä tai välikokeilla. Tentteihin täytyy aina ilmoittautua, 
kurssin väli- ja päätekokeisiin ei yleensä tarvitse. Kursseihin saattaa kuitenkin kuulua pakollisia 
laboratorio- tai muita harjoituksia, joihin on ilmoittauduttava. Joillekin kursseille ei tarvitse ilm-
oittautua lainkaan, joillekin taasen pitää Weboodissa, joillakin saatetaan vielä käyttää kaavake- tai 
nimilistamuotoista menettelyä. Ilmoittautumiskäytäntö selviää kuitenkin kurssin ensimmäisellä 
luennolla, jotka ovat juuri sen takia käymisen arvoisia. Kun on ilmoittautunut opintojaksolle, ei 
opintojakson väli- ja päätekokeisiin enää tarvitse ilmoittautua erikseen. Kielikeskuksen järjestä-
mille kursseille on aina ilmoittauduttava, mielellään turhia viivyttelemättä, johtuen yleensä ryh-
mien nopeasta täyttymisestä. Kielikeskus (viralliselta nimeltään nykyään Kieli- ja viestintäkou-
lutus) on Täydentävien opintojen keskuksen osa, joka vastaa mm. teknillisen tiedekunnan kielten 
opetuksesta. Syyslukukauden englannin kursseille ilmoittaudutaan yleensä heti syyskuun alussa 
ja kevätlukukauden kursseille aikaisimmillaan joulukuun tienoilla. Ilmoittautuminen tapahtuu 
kielikeskuksen ilmoitustaululla oleviin listoihin tai Weboodin kautta.

3. Onko luennoilla pakko käydä?

Akateemisen vapauden mukaisesti vastuu opiskeluistasi on sinulla. Opettaja, opinto-ohjaaja sen 
enempää kuin äitikään ei tee sitä puolestasi. Luennoilla tai laskuharjoituksissa käyminen ei siis 
yleensä ole pakollista. Lue kuitenkin myös loput kysymykset ennen kuin päätät jättää menemättä 
kaikille luennoille. Joihinkin kursseihin kuuluu harjoituksia tai laboratoriotöitä, joissa on pakko 
käydä. Kielten kursseilla opetus muistuttaa paljon lukio-opetusta, joten läsnäolo kursseilla on 
pakollista.

4. Entä kannattaako luennoilla käydä?

Yksiselitteisen vastauksen antaminen tähän kysymykseen on vaikeaa. Riippuu hyvin paljon 
kurssista, luennoitsijasta ja opiskelijan omista opiskelumenetelmistä, onko luennoilla käymis-
estä hyötyä. Jotkut oppivat parhaiten, kun joku selittää asian (luennolla), toiset taas itsenäisesti 
opiskelemalla. Joillekin kursseille on itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa materiaalia huonosti saa
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tavilla, kun taas toisille kursseille on hyvät prujut tai kurssikirjat. Jotkut kurssit ovat helpompia 
kuin toiset. Eräs yleinen moka on kuitenkin se, että kysyy kaverilta kritiikittömästi kannattaako 
kurssin luennoilla käydä. Hänellä voi olla esimerkiksi aivan eri opiskelutyyli tai ennen yliopistoa 
hankittua tietoa jostain kurssista, jota sinulla ei välttämättä ole. Suurimmalle osalle opiskelijoista 
luennoista on todellista hyötyä, sillä osalla heistä, 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 ni-
iden olennaisten asioiden löytäminen voi olla vaikeaa. Vaikka akateeminen vapaus vapaimmil-
laan houkuttelisikin, ei siis kannata heti lopettaa luennoilla käymistä, vaan miettiä tarkoin, mikä 
opiskelumenetelmä itselle parhaiten sopii. Jos et kaikille luennoille pääse, muista, että opiskelu-
kaverit ja kopiokone auttavat.

Jos luennoilla käyminen kuitenkin tuntuu turhalta, voi kurssin asiat varmasti opiskella muuten-
kin. Silloin 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 suoritustavasta, opintomateriaalista, laskuharjoituksista, ilmoittautumisesta 
laboratorioharjoituksiin jne. Myös välikoetta tai tenttiä edeltävällä luennolla kannattaa yleensä 
käydä, koska monet luennoitsijat antavat hyviä �tärppejä� tenttiä varten ja kertaavat muutenkin 
keskeisimpiä asioita.

5. Entä laskareissa?

Laskuharjoituksissa eli laskareissa kannattaa yleensä käydä silloinkin, vaikka ei luennoilla viihty-
isikään. Siinä missä luennot ovat usein luennoitsijan yksinpuhelua, laskarit muistuttavat enem-
män esimerkiksi lukion matematiikan tunteja (positiivisessa mielessä). Laskareissa käydään läpi 
esimerkkejä, ja laskuja pääsee laskemaan myös itse. Lisäksi laskareiden pitäjä neuvoo ongelma-
tilanteissa. Joidenkin kurssien laskareista saa myös niin sanottuja laskaripisteitä, jotka lasketaan 
mukaan tentin tai välikokeiden pistemääriin.

6. Mistä hankin kurssimateriaalin?

Yleensä kurssimateriaalina käytetään luennoitsijoiden kokoamia monistenippuja, “prujuja”, joita 
myydään useimpia ensimmäisen ja toisen vuoden kursseja varten yliopiston paperikaupan mo-
nistemyymälässä. On syytä huomata, että usein prujut on tarkoitettu luentorungoksi ja ne eivät 
välttämättä sovellu kovin hyvin itseopiskeluun. Nykyään prujut voivat esiintyä myös pdf-muo-
dossa. Useimmille kursseille on olemassa myös kurssikirja, joskaan sen ostaminen ei yleensä 
ole mitenkään välttämätöntä varsinkaan, jos käy luennoilla ja laskareissa. Kurssikirjoja voi lain-
ata yliopiston kirjastosta, joskin usein juuri tentin alla kaikki kappaleet saattavat olla lainassa. 
Kurssikirjoja voi myös ostaa paperikaupasta, mutta se käy äkkiä kalliiksi. Lukioon verrattuna 
kuitenkin kurssikirjojen osto tulee todennäköisesti olemaan vähäisempää, varsinkin mikäli si-
nulla on vaikkapa edellinen painos kurssikirjasta, tai vastaavat tiedot hankittuna muusta lähteestä.
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Fuksipassi - mikä se o?

Fuksipassi on koottava pahviläpyskä, todellinen insinööritaidon helmi, 
jonka yhdeksään eri kategoriaan 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 pahvinpalaa, joista suurimmassa 
on kahdeksan rakoa. Pujota pala, jossa lukee ”1. Ansio”, isoimman palan 
rakojen toiseen reunaan vuorotellen liuskojen eri puolilta siten, että sivu 1 
tulee sivun 3 päälle. Toinen paloista pujotetaan 
vastakkaiseen reunaan, pujottamien kuitenkin aloitetaan eri 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 suorituksista 
passiin merkityn tummennuksen mukaan. Tarkemmat ohjeet 
passin käytöstä, pisteiden antajista, merkkaamisesta ja passin kohtien 
merkityksestä löydät seuraavalta aukeamalta.
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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. Arvonimeen 
Teekkari kuuluu vastuu 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 enimmäkseen mukavaa, joten ole 
aktiivinen!

JOS PISTEITÄ EI KUITENKAAN OLE TARPEEKSI
Puuttuvat pisteet voi hankkia osallistumalla Wapun järjestelyihin tai 
muihin kiltojen tarjoamiin nakkihommiin. Jos vieläkään pisteet eivät 
riitä tai uiminen jää 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 nimityk-
seen Teekkari ole tarkoitus tavoitella kulmat kurtussa vaan positiivisella 
asenteella ja iloisin mielin!
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Fuksipassin 2012 täyttöohjeet: 

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

Jokerikohtiin merkatut suositukset ovat vain ehdotuksia pisteiden ansaitsemiseen 
edellytettävistä tehtävistä. Pyritään kuitenkin merkitsemään ylimääräisistä nakki-
hommista ansaitut jokeripisteet pistei denantajan harkintakyvyn mukaan sopivim-
paan kategoriaan. Jokerikohtia saa täydentää useilla tapahtumilla 3 pisteeseen asti. 
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  
jäynäkisoihin 
(2p) Speksi: NääsPeksin tai TeekkariSpeksin seuraaminen/työskentely speksin hyväksi. Piste 
per speksi 
(1p) 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) Teekkarius 140v: Osallistuminen Teekkarius 140v -juhlavuoden tapahtumaan. 
(1p) Fuksilakki: Lakinlaskiaisissa fuksikasteen yhteydessä vastaanotettu lakki 
(max 3p) Jokerisuositus: Osallistuminen valtakunnalliseen tai paikalliseen  
Teekkaritempaukseen 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) Teekkaritarra: Teekkaritarran (OTY:n jäsentarra) lunastaminen 
(1p) TEK:n jäsen: Liittyminen Tekniikan Akateemiset -liiton jäseneksi 
(1p) Edustajiston kokous: Läsnäolo OYY:n edustajiston kokouksessa alusta loppuun
(1p) Muu järjestötoiminta: Osallistuminen OYY:n harrastejärjestöjen toimintaan 
(max 3p) Jokerisuositus: Liittyminen pallontallaajat.net:n ylläpidosta huolehtivaan tiimiin

4. Kiltatoiminta 
(3p) Fuksilakin käyttö: Fuksilakin tarkoituksena on harjoitella tulevaa varten eli oppia kan-
tamaan sitä samanlaisella arvostuksella kuten Teekkarilakkia. Fuksilakkia saa pitää tapahtu-
missa, 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 tiedonjakoti-
laisuuteen / 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 keväällä

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) Kyykkä: Osallistuminen kyykkäkisoihin esim. Fuksikyykkä, WCOK, killan mestaruus-
kyykkä, wappukyykkä. Vaihtoehtoisesti osallistuminen jonakin sunnuntaina OAMK:n 
sunnuntaikyykkään
(1p) Lenkki: Osallistuminen Teekkarien iltalenkkiin (Teekkaritalolta maanantaisin). Vaih-
toehtoisesti osallistuminen Arkkareiden lenkkiin (Arkkaritalolta tiistaisin)
(1p) OTYmpialaiset: Osallistuminen OTY:n järjestämään moniotteluun 
(1p) Ympärihiihdot: Osallistuminen hiihtojoukkueeseen
(max 3p) Jokerisuositus: Osallistuminen johonkin muuhun urheilutapahtumaan esim. Terva-
hiihto, Ratikan mestrikisat 47



7. Verkostoituminen
(3p) Fuksicursio: Killan fuksicursiolle osallistuminen. Arkkareilla Hailuodon reissu 
(2p) Muu cursio: Osallistuminen jollekin muulle Teekkareiden excursiolle 
(2p) KV-toiminta: Osallistuminen johonkin kansainvälistymistä tukevan järjestön toiminta-
an tai kokoukseen (esim. Erasmus, AIESEC, Cafe Lingua). 1 piste per kokous
(1p) Avajaispäivä: Osallistuminen Oulun Yliopiston avajaispäivän tapahtumaan
(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 tai Oulun Arkkitehtio-
piskelijoiden yrityspäivää
(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)
(max 3p) 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) Epäteekkaribileet: Osallistuminen bileisiin, joiden järjestäjänä toimii Oulun Yliopiston 
muu ainejärjestö kuin Teekkarikilta
(max 3p) Jokerisuoritus: Lähde vaikka GOOMille!
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Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry on kesällä 2004 perustettu rekis-
teröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää alppihiihtoharras-
tusta Oulun yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Seura jatkaa 
Oulun Teekkariyhdistyksen alla toimineen YKHS:n pitkiä ja kun-
niakkaita perinteitä alamäkiurheilun saralla.

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

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

Seuran jäseniksi ovat tervetulleita kaikki opiskelijat ja opiskelemat-
tomat ikään ja sukupuoleen katsomatta. Laskitpa sitten suksilla, 
laudalla, telluilla tai pulkalla, 

YKHS on oikea valinta, kun haluat 
lähteä reissuun hyvässä seurassa.
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Hei vaan kaikki!
Syksy etenee vauhdilla ja talven lähestyessä saatatte itse kukin havaita mystistä toi-
mintaa yliopiston parkkipaikoilla sekä niiden läheisyydessä.  Ulkosalla pyörii monen 
näköistä väkeä heittelemässä isolla kapulalla pienempiä kapuloita pois lumeen piirrety-
istä neliöistä. Vaikka homma voi näyttääkin kylähullujen hömpötykseltä, sitä se ei ole. 
Kyseessä on nimittäin vuosisatoja vanha karjalainen ulkona pelattava peli eli kyykkä.

Vaikka laji onkin aika iäkäs, yliopistopiireissä se elää kuin nuori ja innokas opiskelija. 
Aivan kuten sinäkin! Oulun yliopistolla kyykkätoimintaa ylläpitää ja järjestää Oulun 
Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura eli OAMK ry. Nimi ehkä saattaa aiheuttaa 
hämmennystä joissakin piireissä, mutta ei anneta asian häiritä. OAMK järjestää vuosit-
tain kyykkään ja mölökkyyn liittyvää toimintaa laidasta laitaan. Suurimpana kokonaisu-
utena on joka vuosi pelattavat Oulun Kyykkäliigan sarjat, jotka sijoittuvat ajallisesti 
marraskuulta maaliskuuhun. Sarjoja on järjestetty kaksi, joista A-sarjassa pelaavat ne 
joukkueet, jotka haluavat pelata enemmän pelejä kovatasoisten joukkueiden kanssa. 
B-sarjassa joukkueet taas pelaavat hieman vähemmän pelejä ja mukana on paljon eri-
tasoisia joukkueita.  Liigajoukkueiden määrä on kasvanut vuosittain ja viime kaudelle 
mukana olikin yhteensä jo 40 joukkuetta. Lisäksi vuosittain järjestetään mm. Pikkujou-
lukyykkä, Fuksikyykkä, Parikyykkäliiga, Henkilökohtaisen kyykän liiga, Wappukyyk-
kä, Mölökkyturnauksia sekä mahdollisesti muita erilaisia tapahtumia. 

Yksittäisistä tapahtumista suurin on vuosittain kevättalvella järjestettävä, kaikille avoin 
mestaruusturnaus. Koko päivän kestävä turnaus järjestettiin viime talvena kolmatta ker-
taa ”’World Cup of Kyykkä” –nimellä. Innostus kyykän pelaamiseen on korkealla ja 
turnauksen mestaruudesta kamppailee vuosittain suuri määrä joukkueita. WCOK-päivä 
huipentuu yökerhossa järjestettäviin loppubileisiin, joissa tunnelma on huipussaan. 
Jälleen ensi keväänä on varmasti odotettavissa huikeaa menoa ja meininkiä!

OAMK ry
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Lähes kaikille teistä kyykkä on luultavasti tuntematon laji, mutta eipä hätää. OAMK 
järjestää syksystä lähtien Sunnuntaikyykkiä, joissa jokainen voi käydä tutustumassa 
lajiin ja sitten rakastua siihen ikuisesti. Sunnuntaikyykät järjestetään ennen lumen tu-
loa hiekkakentillä säiden niin salliessa ja lumen tultua pelaaminen siirtyy yliopiston 
ympäristön parkkipaikoille kyykkäkoppimme läheisyyteen. Tarkempaa tietoa Sunnun-
taikyykän pelipaikoista tulee syksyn kuluessa. 

Seuramme tarjoaa paljon toimintaa ja pelattavaa riittää! Tämän ansiosta olemmekin yksi 
Oulun yliopiston aktiivisimmista sekä suurimmista harrastejärjestöistä. Tarkoituksena 
on aina pitää päällimmäisenä mielessä nauttiminen pelistä, ulkoilmasta sekä hyvästä 
seurasta.

Lisätietoa seurastamme, toiminnastamme sekä itse pelaamisesta löytyy osoitteesta 
www.oamk.oulu.fi, liittymällä irkissä kanavalle #OAMK tai liittymällä seuramme 
jäseneksi ja sitä kautta postituslistoillemme. Lisäksi tietoa saa varmasti vanhemmilta 
opiskelijoilta rohkeasti vain kysymällä. Ja hei, jäsenyytemmehän on täysin ilmainen, 
mikäpäs sen parempaa!

Ei muuta kuin nähdään kyykkäkentillä!

Terveisin

Anne Herranen   Jarno Seppänen
Puheenjohtaja   Mölökkyvastaava
OAMK ry   OAMK ry
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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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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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Oulun Teekkarikuoro TeeKu

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

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

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

Koska ainoastaan lahjattomat reenaa, myös TeeKu harjoittelee yliopiston 
lukukausien aikana keskiviikkoisin kello 18:20 Linnanmaalla luokassa 
TF104. Harjoitukset alkavat 12.9. Harjoitusten jälkeen meihin saattaa 
törmätä ravintola Caiossa.

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

Tervetuloa mukaan laulamaan!



Oletko huomannut, että joskus sinut valtaa pakot-
tava halu tanssia, laulaa, esiintyä ja saada ihmiset 
nauramaan? Koetko suurta hurmiota komedian 
hersyessä ympärilläsi lavasteissa ja sinusta on noin 
ylipäätänsä ihan älyttömän mahtavaa, kun yleisökin 
saa osallistua? Tykkäät myös näperrellä,
maalata, rakennella, suunnitella ja toilailla muiden 
kanssa rempseässä porukassa?

Tätä kaikkea ja paljon muuta tarjoaa SPEKSI. Ai 
mikä ihme se on? Noh, speksi on spektaakkeli, 
käsikirjoitettu improvisatiivinen musikaalinäytelmä, 
johon yleisö saa osallistua. Itse asiassa hyvään spek-
siin yleisön pitääkin osallistua ja paljon. Kohtausten 
kuluessa yleisö nimittäin saa huutaa OMSTART, 
joka toimii käskynä näyttelijöille. Omstartin kajah-
taessa yleisöstä täytyy näyttelijöiden esittää kuluva 
kohtaus uudelleen eri tavalla. Omstart voikin saada 
määreitä, esimerkiksi “Omstart lisää MacGyveriä!” 
tai “Omstart kumikana!”. Vierailevien speksien 
näytöksissä on huudeltu niin Paranoidia, Marime-
kkoa, lisää maksettuja mainoksia, seksikkäämpiä 
ninjoja kuin melkein mitä tahansa muutakin maan ja 
taivaan välillä. Näinpä siis, vaikka speksi meneekin 
käsikirjoituksen mukaan, ovat näyttelijät yleisönsä 
armoilla, onneksi aina mielellään.
Näytelmä voikin kestää mitä vaan suunnitellusta 
noin ehkä kolmesta tunnista vaikkapa viiteen tuntiin, 
ja naurua riittää joka minuutille. 

Kutkuttaako speksin idea jo kovasti? Onneksi 
speksejä käy vuosittain esiintymässä Oulussa, es-
imerkiksi Teekkarispeksi ja Nääspeksi ovat erittäin 
suosittuja. Oulun lääkisläiset ovat myös tuottaneet 
jo kolme menestynyttä Terwaspeksiä. Jotain on silti 
puuttunut, ja ehkä sinäkin tahdot enemmän?

Liity siis PAHKIIN! PAHKI ry perustettiin keväällä 
2012 tuottamaan Oulun yliopiston ensimmäinen 
poikkitieteellinen speksi! Tiedekuntaan katsomatta 
otamme mukaan jokaisen, joka kokee haluavansa 
imeä itseensä teatterin taikaa ja näyttämöiden 
huumaa. Mukaan mahtuu monenlaista tekijää, es-
imerkiksi netti-ihmisiä, äänimiehiä, soittajia bän-
diin, tanssijoita, taittajia ja muita teatterin taustankin 
ammattilaisia, noin ihan siis näyttelijöiden lisäksi. 
Kokemusta ei ole pakko olla, kaikki kyllä opetetaan 
ja kaikki osaaminen on tervetullutta.

PAHKIn ensimmäinen speksi on jo käsikirjoitettu 
valmiiksi ja improvisaatiokurssit alkavat heti näin 
syksyn alusta. Joulun jälkeen viimeistään aloitetaan 
harjoitukset ja näytelmä pyritään esittämään useam-
paan kertaan huhtikuun loppuun mennessä. Kier-
tueellekin saatetaan lähteä. 

Vain taivas on siis rajana sinulle, uudelle teekkari-
fuksille ja tulevalle teatteritaitajalle! Lähde mukaan 
ja starttaa ensimmäinen yliopistovuotesi kunnon 
asenteella, loistavalla huumorilla ja mahtavalla jou-
kolla uusia kavereita. Mukaan pääset liittymällä säh-
köpostilistallemme osoitteessa:
http://lists.oulu.fi/mailman/**listinfo/pahki<http://
lists.oulu.fi/mailman/listinfo/pahki>,
bongaamalla meidät Vulcanalian ainejärjestömark-
kinoilta tai seuraamalla
OYY:n sähköpostia ja sinne tupsahtelevia ilmoituk-
siamme.

Me haluamme juuri sinut, eli nähdäänpä pian!

T: PahkiSpeksin tuottaja Elisa Hietala ja PAHKI ry:n 
hallitus
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